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مقدمة

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرحلة فارقة من تاريخ التعليم في مصر. حيث انطلقت العام املاضي إشارة البدء 
في التغيير اجلذري لنظامنا التعليمي بدًءا من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية املرحلة الثانوية )تعليم 2.0( وبدأت أولى 
مالمح هذا التغيير من سبتمبر 2018 عبر تغيير مناهج مرحلة رياض األطفال والصف األول االبتدائي وتغيير مناهج الصف 

الثاني االبتدائي لعام 2019، وسيستمر هذا التغيير تباًعا للصفوف الدراسية التالية حتى عام 2030.

وتفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية اجلديدة، ولقد كان هذا العمل نتاًجا للكثير من 
الدراسات واملقارنات والتفكير العميق والتعاون مع الكثير من خبرات علماء التربية في املؤسسات الوطنية والعاملية، لكي 
نصوغ رؤيتنا في إطار قومي إبداعي ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعالة. وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل 

الشكر والتقدير ملركز تطوير املناهج واملواد التعليمية،

كما تتقدم بالشكر ملستشاري الوزير وكذلك تخص بالشكر والعرفان مؤسسة ديسكفري التعليمية، مؤسسة نهضة مصر، 
مؤسسة لوجنمان مصر، منظمة اليونيسف، منظمة اليونسكو، خبراء التعليم في البنك الدولي، وأخيًرا تتقدم الوزارة بالشكر 
لكل فرد بقطاعات وزارة التربية والتعليم وكذلك مديري عموم املواد الدراسية الذين ساهموا في إثراء هذا العمل. وأخيًرا 
تتقدم الوزارة بالشكر لكل فرد بقطاعات وزارة التربية والتعليم وكذلك مديري عموم املواد الدراسية الذين ساهموا في إثراء 

هذا العمل. إن تغيير نظامنا التعليمي لم يكن ممكنا دون اإلميان العميق للقيادة السياسية املصرية بضرورة التغيير،

فاإلصالح الشامل للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلعادة بناء املواطن املصري، 
و لقد مت تفعيل تلك الرؤية بالتنسيق الكامل مع السادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة. 
إن نظام تعليم مصر اجلديد هو جزء من مجهود وطني كبير ومتواصل لالرتقاء مبصر إلى مصاف الدول املتقدمة لضمان 

مستقبل عظيم جلميع مواطنيها.





كلمة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية في عمر مصرنا احلبيبة بإطالق نظام التعليم والتعلم املصري اجلديد والذي 
مت تصميمه لبناء إنسان مصري منتم لوطنه وألمته العربية وقارته األفريقية، مبتكر، مبدع، يفهم ويتقبل االختالف، متمكن 

من املعرفة واملهارات احلياتية، قادر على التعلم مدى احلياة وقادر على املنافسة العاملية.

لقد آثرت الدولة املصرية أن تستثمر في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم عصري مبقاييس جودة عاملية، كي ينعم أبناؤنا 
وأحفادنا مبستقبٍل أفضل وكي ينقلوا وطنهم "مصر" إلى مصاف الدول الكبرى في املستقبل القريب.

إن حتقيق احللم املصري ببناء اإلنسان وصياغة الشخصية املصرية هو مسئولية مشتركة بيننا جميًعا من مؤسسات 
الدولة أجمعها وأولياء األمور وأسرة التربية والتعليم وأساتذة اجلامعات ومنظومة اإلعالم املصري. وهنا أود أن أخص 
بالذكر السادة املعلمون األجالء الذين ميثلون القدوة واملثل ألبنائنا ويقومون بالعمل الدؤوب إلجناح هذا املشروع القومي.

إنني أناشدكم جميًعا أن يعمل كٌل منا على أن يكون قدوًة صاحلًة ألبنائنا وأن نتعاون جميًعا لبناء إنسان مصري قادر 
على استعادة األمجاد املصرية وبناء احلضارة املصرية اجلديدة.

خالص متنياتي القلبية ألبنائنا بالتوفيق واحترامي وإجاللي ملعلمي مصر األجالء.

د. طارق جالل شوقي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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كيفية استخدام هذا الدليل

ُصمم دليل تدريس الرياضيات لدعم املعلمني في إعداد وتنفيذ خبرات التعلم الفّعالة واملتميزة، من خالل تقدمي تعليمات واضحة وتدريجية ُتدَمج في 
معارف املعلم، وإستراتيجيات التدريس، وتقنيات إدارة الصفوف الدراسية. خالل هذه اخلبرات والتجارب التعليمية، يستكشف التالميذ، ويلعبون، 
ويستخدمون أدوات اللعب، ويتواصلون ويتعاونون مع زمالئهم، ويطرحون أسئلة ويبحثون عن إجابات عليها، وميارسون مهارات ومفاهيم جديدة.

يهدف هذا املنهج التوجيهي إلى مساعدة التالميذ على إجناز األهداف اآلتية:
تعزيز القدرات احلسابية األساسية •
اكتشاف الصالت بني املفاهيم الرياضية •
تطوير املهارات احلاسوبية •
اكتساب واستخدام املفردات الرياضية •
بناء الوعي مبفاهيم القياس واألشكال الهندسية •
تعزيز التفكير النقدي وحل املشكالت والتعاون والتواصل •
زيادة االستمتاع بالرياضيات •

إذا لم يستخدم املعلمون دلياًل مماثاًل من قبل، فإليكم بعض النصائح العملية:
ن مالحظات وركز على التفاصيل املهمة. • اقرأ كل وحدة بعناية. دِوّ
ن مالحظة محددة عن كل األقسام التي حتمل عناوين إعداد الفصل الدراسي أو الفصل أو الدرس. تشمل هذه األقسام خطوات يجب على  • دِوّ

املعلم إكمالها من أجل تنفيذ التجارب التعليمية في الفصل الدراسي والوحدات والدروس. سيخفف اإلعداد املسبق أعباء عمل املعلم ويضمن 
حتقيق جتارب تعليمية ناجحة للتالميذ.

اجمع املواد الالزمة وأِعد أي جتهيزات قبل شرح الدروس. •
فّكر في تقنيات أخرى إضافية ضرورية خاصة بإدارة الصفوف الدراسية تناسب صفك وبيئتك التعليمية بالتحديد. •

معنا كتاب رياضيات مخصص للتالميذ بالصف الثاني االبتدائي. يحتوي كتاب التلميذ على صفحات التطبيق وصفحات كراس الرياضيات.

صفحات التطبيق:
م صفحات التطبيق فرصًة للتالميذ للتدرب على احملتوى الذي يتعلمونه بالصف على الفور. • ُتقدِّ
يعمل التالميذ بشكل فردي، وبشكل ثنائي، وفي مجموعات صغيرة ملعرفة واكتشاف وتطبيق مهارات ومفاهيم جديدة. •
يتمتع التالميذ بعدة فرص ملعرفة مستوى أدائهم وأداء اآلخرين. يعمل هذا النوع من حتليل األخطاء على تقوية تعلم التالميذ وتعميق إدراكهم  •

للمفاهيم والروابط الرياضية.
م التلميذ بشكل غير رسمي. • ُتعد صفحات التطبيق مصدًرا مذهاًل لتقييم تقدُّ

صفحات كراس الرياضيات:
يتأمل التالميذ من خالل الرسم والكتابة واستكمال أنشطة الرياضيات ذات الصلة. •
م صفحاُت كراس الرياضيات ُفَرًصا للتالميذ لعمل روابط بني احملتوى اجلديد والتعليم السابق وبني املفاهيم الرياضية العلمية والعالم  • ُتقدِّ

احلقيقي.
وكما في صفحات التطبيق، تعتبر صفحات كراس الرياضيات مصدًرا رائًعا لتقييم تقدم التلميذ بشكل غير رسمي وجمع معلومات عن فهم  •

التالميذ احلالي واملفاهيم اخلطأ احملتملة.
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ميكن استخدام املعلومات التي جتمعها من صفحات التطبيق وكراس الرياضيات للتخطيط لطرق التدريس ومفارقات مستقبلية )راجع 
التقييم التكويني فيما يلي(.

تدوين مالحظات بشأن ما يلي:
ما الذي يكتشفه التالميذ أو يتعلّمونه؟ )احملتوى( •
ما مفاهيم التالميذ اخلطأ أو أوجه سوء الفهم التي تساورهم؟ )املعاجلة( •
ما الذي ُيطلب من التالميذ أداؤه؟ )النشاط( •
ما الذي يستكشفه املعلم عن التالميذ؟ )التقييم( •
كيف ميكنك تعديل الدرس ليالئم القدرات اخملتلفة للتالميذ في الفصل؟ )الفروق الفردية( •

ن مالحظات عما كان ناجًحا وكذلك االقتراحات املمكنة للتحسني. خالل شرح كل درس وبعده، تأّمل ودوِّ

غالًبا ما يؤدي التخطيط بالتعاون مع معلم آخر إلى جناح رائع في الشرح ألنه يوفر فرصة ملناقشة توقعات الصف الدراسي، وإجراءات 
إدارته، وإستراتيجيات مراعاة الفروق وفًقا الحتياجات التالميذ. ومن املقترح أن يلتقي املعلمون مع معلمني آخرين أسبوعًيا على األقل 

للتخطيط والتأمل.



3

معلومات أساسية
 بناًء على جناح السنة األولى من تطبيق نظام التعليم 2.0، تدعم هذه املواد التعليمية إنتاج خبرات تعليمية جذابة ودقيقة وشاملة للتالميذ واملعلمني.
 في دليل املعلم هذا، ينقسم منهج الرياضيات إلى فصول. يضم كل فصل 10 أيام من التدريس. إن تدريس الرياضيات وتعزيز القدرات احلسابية 

األساسية أمر تراكمي، حيث يتعلم التالميذ محتوى جديًدا مبقادير صغيرة، مما ينمي قدرتهم على تطوير املفاهيم اخملتلفة، وفهمها بالتدريج مبرور 
الوقت.

تنظيم الدرس
تنقسم دروس الرياضيات إلى ثالثة مكونات:

رياضيات التقومي )من 15 إلى 20 دقيقة( •
ر التالميذ مهارة املعرفة باألعداد، ومفاهيم القيمة املكانية املبكرة، والعد بطالقة، ومهارات حل املشكالت.  • خالل هذا النشاط اليومي، ُيطوِّ

كما يقدم هذا القسم فرصة للتالميذ ملراجعة والتدرب على مهارات ومفاهيم سبق تعلمها.

م )من 35 إلى 40 دقيقة( • تعلَّ
خالل هذا النشاط اليومي، يتعلَّم التالميذ مجموعة متنوعة من مهارات الرياضيات ويطبقونها، حيث يرشدهم املعلم من خالل املراجعة  •

والتدريس والتدرب.

تأّمل )5-10 دقائق( •
خالل هذا النشاط اليومي، تتطّور للتالميذ إمكانية التواصل والتعبير عن األفكار الرياضية. ميكن أن يشارك التالميذ تفكيرهم الرياضي  •

من خالل املناقشة مع زمالئهم أو مناقشة اجملموعة بأكملها أو من خالل الكتابة أو الرسم في صفحات كراس الرياضيات.

يجب تدريس مكونات رياضيات التقومي التالية يومًيا، سواء كنت تشرح درس رياضيات كاماًل أم ال:
الشهر احلالي •
اليوم احلالي •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

بعض االعتبارات التعليمية
يجب تنفيذ كل قسم يومًيا. ومع ذلك، في بعض احلاالت، قد يحتاج التالميذ بضع دقائق إضافية ألحد األقسام وسيلزم اختصار قسم آخر )أو اثنني( 

في ذلك اليوم. يجب على املعلم االستعانة بتقديره الشخصي ومعرفته باحتياجات التلميذ لتخصيص وقت الدرس.

تتوفر مسائل كالمية وأعداد كأمثلة. ميكن للمعلم استخدام املسألة الكالمية واألعداد املذكورة أو ابتكار مسائل كالمية بنفسه. إذا تغيرت األعداد 
مبسألة كالمية أو مسألة رقمية، فتأكد من حتديد الكميات وفق الكميات احملددة في املؤشرات والنتائج )على سبيل املثال، "في نطاق العدد 1000"(.

نشجع املعلم على دمج أغاني عددية، وقصائد وأناشيد وقصص/أدب رياضي وألعاب رياضيات وأنشطة مألوفة غير مضمنة بدليل املعلم.

تعلم املزيد عن نظام "التعليم 2.0"
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إستراتيجيات التدريس
حة فيما يلي. ليس مقصوًدا أن تقتصر طرق التدريس في الصف  حتتوي جميع أقسام دليل املعلم على العديد من إستراتيجيات التدريس املوضَّ

الدراسي على هذه الطرق فحسب، ولكن نركز عليها باعتبارها أفضل املمارسات إلشراك التالميذ في تعليم نشط وقائم على االستقصاء. في حني 
يزداد إملام املعلمني والتالميذ باإلستراتيجيات، فقد يرغب املعلمون في تعديلها وتخصيصها لتناسب احتياجات كل صف دراسي على حدة. 

tinyurl.com/Edu2-0strategies :للتعّرف على املزيد من اإلستراتيجيات، تفضلوا بزيارة املوقع اإللكتروني

وصف موجزاسم اإلستراتيجية التعليمية 

ُتستخَدم هذه اإلستراتيجية ملساعدة التالميذ على تقدمي مالحظات إيجابية ألقرانهم. النجمتان هما شيئان يحبهما التلميذ في جنمتان وأمنية
العمل اخلاضع للتقييم. األمنية هي مقترح لتحسني هذا العمل. 

يكتب التالميذ شيئًا أو شيئان تعلموهما، ويكتبون استفسار واحًدا، أو سؤااًل ال يزال غير مجاب عليه. ومُتثِّل هذه اإلستراتيجية تعلمت واستفسر؟
فرصة للتالميذ للتأمل ومتكني قدرتهم على التعلُّم. 

اسأل 3 أقران قبل أن تسألني
يطرح التالميذ األسئلة على ثالثة من أقرانهم ملساعدتهم قبل طرح السؤال على املعلم. ُتستخَدم هذه اإلستراتيجية عندما يعمل 

التالميذ على نحٍو تعاوني لتطوير مهارات التواصل، وتشجيع املشاركات بني األقران، وتقليص اعتمادهم على دعم املعلم في 
الصفوف الدراسية القادمة.

إشارة جذب االنتباه

َيستخدم املعلم إشارة واضحة جلذب انتباه تالميذ الفصل مع حتدثهم بشكٍل ثنائي أو عندما يعملون في جماعات. هناك العديد 
من اخليارات بشأن اإلشارات، وميكنكم االستعانة بأكثر من إشارة طاملا أنها تلفت انتباه التالميذ. تشمل اخليارات منط 

التصفيق الذي يكرره التالميذ، أو نداء بسيًطا وعبارة استجابة، أو رفع اليد ألعلى )راجع: رفع األيدي(. تتيح هذه اإلستراتيجية 
للمعلمني إمكانية لفت انتباه التالميذ دون صياح أو تشتيت محادثات التالميذ على الفور.

العصف الذهني

يقدم التالميذ عدة إجابات لسؤال مفتوح. ميكنكم جتربة األمر في فصل كامل أو في مجموعات أو على هيئة ثنائيات. يهدف 
العصف الذهني إلى سرد العديد من اإلجابات، وليس انتقادها سواء كانت اإلجابات واقعية أو مالئمة أو صحيحة. مبجرد 

إعداد قائمة موسعة أولية، ميكن للتالميذ الرجوع إلى اإلجابات ملنح األولوية لبعض اخليارات أو حذف البعض اآلخر. تعزز هذه 
اإلستراتيجية اإلبداع وحل املشكالت. 

عصّي األسماء
يكتب املعلم أسماء التالميذ على عصي ويضعها في علبة أو برطمان. الستدعاء التالميذ بصورة عشوائية، يسحب املعلم عصا 
من البرطمان. بعد استدعاء التلميذ، يضع املعلم هذه العصي في علبة أو برطمان آخر فال ُيستدعى التلميذ مجدًدا على الفور. 

تساعد هذه اإلستراتيجية املعلمني على استدعاء الكثير من التالميذ وتشجيع جميع التالميذ على االستعداد بإجاباتهم. 

الترقيم

يقسم املعلم التالميذ إلى مجموعات من خالل ترقيم التالميذ حتى عدد معني. من املهم إخبار التالميذ بتذكر أرقامهم. على سبيل 
املثال، إذا رغب املعلم بتكوين ثالث مجموعات، فسيحمل التلميذ األول الرقم 1، ويحمل التلميذ التالي رقم 2، ويحمل التلميذ الذي 

يليه رقم 3، ويبدأ التلميذ الرابع عملية الترقيم من جديد فيحمل الرقم 1، وهكذا. ومع االنتهاء من ترقيم جميع التالميذ، اطلب 
ن هذه  ممن يحملون العدد واحد االجتماع سوًيا، وجميع َمن يحملون العدد اثنني، وبعد ذلك جميع َمن يحملون العدد ثالثة. مُتكِّ

ز استخدام مفهوم العدد. اإلستراتيجية من التجمع دون إهدار الوقت وُتعزِّ
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يجتمع التالميذ حول املعلم أو مجموعة التالميذ الذين ُيعّدون أمًرا جديًدا. يراقب التالميذ بعناية كما لو كانوا يشاهدون سمكة حوض السمك
في حوض. تعزز هذه اإلستراتيجية انتباه التالميذ بالكامل حتى عندما ال يشارك التالميذ جميًعا بأنفسهم في العرض. 

األركان األربعة

يتوافق كل ركن من األركان األربعة بالفصل مع موضوع أو رأي محتمل عن عبارة مثيرة للتفكير. قد يعرض املعلم صورة أو 
بياًنا في كل ركن بالفصل لتمثيل اآلراء والعبارات. يتوجه التالميذ نحو الركن الذي يثير اهتماماتهم أو يعّبر عن آرائهم ليجتمعوا 

مع آخرين لهم نفس امليول الفكرية. تتيح هذه اإلستراتيجية للتالميذ التعبير عن آرائهم وإعداد تعليالت مع آخرين ممن يتفقون 
معهم قبل عرضها على بقية تالميذ الفصل.

جولة في املعرض

كما لو كان التالميذ في متحف، فإنهم يتجولون بجوار العروض ويجيبون على األسئلة أو االستفسارات بشأن العرض. ميكن 
استخدام هذه اإلستراتيجية بطرق عدة، منها عرض أفكار على ورق كبير احلجم حول الفصل أو عرض أحدث ما أنتجه األقران. 
تعزز هذه اإلستراتيجية من تنوع األفكار. عند استخدامها بنهاية املشروع، تتيح هذه اإلستراتيجية للتالميذ االحتفال واالفتخار 

بعملهم وفي الوقت نفسه تكرمي أعمال اآلخرين والتفاعل معها.

رفع األيدي
يرفع املعلم إحدى يديه ألعلى في إشارة منه لتوقف التالميذ عما يفعلونه، والتوقف عن احلديث، واالنتباه للمعلم. عندما يالحظ 

التالميذ يد املعلم املرفوعة، فإنهم يرفعون أيديهم بدورهم لإلشارة إلى أقران آخرين. ُتستخدم هذه اإلستراتيجية كإشارة جلذب 
االنتباه.

رفع األيدي وتكوين ثنائيات

يقف التالميذ ويسيرون في أرجاء الفصل بهدوء مع رفع إحدى اليدين ألعلى. يقول املعلم، "توقفوا—كونوا ثنائيات". يصفق 
التالميذ ويقف كل تلميذ بجوار التلميذ القريب منه. يدل بقاء يد أي شخص مرفوعة ألعلى على أنه يحتاج زمياًل. ميكن للتالميذ 

الوصول لبعضهم البعض بسهولة وتكوين ثنائيات. وتتيح هذه اإلستراتيجية للتالميذ التجول في الفصل واملشاركة مع العديد من 
األقران أو التحدث معهم.

أنا أفعل، نحن نفعل، أنت تفعل
أنا أفعل: يوضح املعلم أو يعرض اتخاذ إجراء، مثل قراءة فقرة للتالميذ. نحن نفعل: يكرر التالميذ اإلجراء مع املعلم، مثل إعادة 

قراءة الفقرة بانسجام. أنت تفعل: ميارس التلميذ اإلجراء املتعلَّم دون توجيه املعلم. تدعم هذه اإلستراتيجية التالميذ من خالل 
تشكيل مهارة التوقع، والسماح مبمارسة جماعية هادئة، وبعدها توفير فرص للممارسة بشكل فردي. 

أرى بوضوح شديد
يخبر املعلم التالميذ أنه/أنها ترى شيًئا ما. يخمن التالميذ ماهية هذا الشيء في حني يذكر املعلم للتالميذ بعض األدلة. يستعني 

التالميذ مبهارات املالحظة واالستماع لتخمني الشيء الصحيح. تركز هذه اإلستراتيجية على استخدام وحتديد خصائص 
ومواصفات الشيء.

تخيل ذلك
يصف املعلم شخًصا أو حيواًنا أو نباًتا أو موقًفا للتالميذ ليحاكوه. يتخيل التالميذ أنهم هذا الكائن احلي أو أنهم ميرون مبوقف 

ما وميثلون ما سيحدث. ميكنكم جتربة األمر كذلك في مجموعات مع تلميذ يقوم بدور القائد، أو تالميذ متناوبني. تعزز هذه 
اإلستراتيجية قوة التخيل والذاكرة طويلة املدى.

اأُلحجية

يتعاون التالميذ في أداء عملهم من خالل مجموعات صغيرة الستكمال األنشطة، ثم ُيعلِّمون اجملموعات األخرى ما تعلموه. 
ينظم املعلّم التالميذ في مجموعات. وُيعَطى كل تلميذ داخل اجملموعة معلومات معينة ليتعلمها وسيصبح "خبيًرا" معنًيا بهذه 

املعلومات في مجموعته. ثم ينضم التالميذ مع نظرائهم في اجملموعات األخرى الذين ُحدد لهم نفس اجلزء من املعلومات. ويعمل 
هؤالء التالميذ سوًيا في قراءة إحدى الفقرات وإجراء األبحاث والتعلم بشأن املعلومات احملددة لهم. وبعد ذلك، يعود التالميذ 

إلى مجموعاتهم األصلية ملشاركة ما تعلموه مع زمالئهم. على سبيل املثال، قد يتم تقسيم فقرة طويلة من املعلومات إلى أقسام 
د لهم نفس القسم من كل مجموعٍة  ل التالميذ احملدَّ أصغر، مع حتديد قسم واحد لكل تلميذ في مجموعة العمل لقراءته. ويشكِّ

مجموعَة "خبراء" ويقرؤون ذلك القسم سوًيا. عقب ذلك، يجتمع التالميذ مجدًدا في مجموعاتهم العاملة إلبالغ تلك املعلومات التي 
تعلموها إلى اجملموعة. في هذا املثال، َيكون التالميذ مسؤولني عن تعليم اآلخرين في مجموعتهم بشأن معلومات محددة. تبني 

هذه اإلستراتيجية التعليمية مهارات التعاون والتواصل والتفكير.
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امليل والهمس
يحني التالميذ إحدى الكتفني جتاه أقرب أقرانهم ليهمسوا باإلجابة عن سؤال له إجابة )قصيرة( مكوَنة من كلمة أو اثنتني. تعمل 

هذه اإلستراتيجية على إشراك جميع التالميذ في اإلجابة عن سؤال دون إحداث اضطراب في الفصل. ميكن استخدام هذه 
اإلستراتيجية كنوع محدد من إستراتيجية الزميل اجملاور.

النمذجة
يوضح املعلم أو التلميذ طريقة إمتام مهمة. ميكن لباقي تالميذ الفصل طرح األسئلة قبل تكرار ما مت عرضه. تتيح هذه 

اإلستراتيجية للمعلم مراجعة أي مخاوف تتعلق بالسالمة أو جوانب صعبة من املهمة، باإلضافة إلى مشاركتهم النصح إلمتام 
املهمة. يجب عدم االستعانة باإلستراتيجية املذكورة في بعض أنشطة االستقصاء، ألنها قد تؤثر بشدة على اجتاه تفكير التالميذ. 

اإلشارة باألرقام 
ميكن للمعلم التحقق من فهم التالميذ سريًعا من خالل طرح سؤال وتقدمي خيارات إجابة للتالميذ. ُيشير التالميذ بأصبع أو 

اثنني أو ثالثة استجابة للسؤال املطروح. يفحص املعلم سريًعا عدد األصابع املرفوعة للتعرف على عدد التالميذ الذين يفهمون 
املوضوع. 

الرؤوس املرقمة تعمل مًعا
إنها إستراتيجية تعاونية جتعل كل فرد في اجملموعة مسئول عن تعلم ومناقشة املواد. ُيرّقم كل تلميذ في اجملموعة برقم ما. 
يطرح املعلم سؤااًل على اجملموعة. يقترب التالميذ من بعضهم البعض ملناقشة اإلجابة. وبعدها يستدعي املعلم رقًما لتحديد 

"متحدث عن اجملموعة" ملشاركة إجابة اجملموعة. 

على احلياد

يتوافق كل جانبني بالفصل مع رأي محتمل عن عبارة مثيرة للتفكير. قد يعرض املعلم صورة أو بياًنا على كل جانب من جوانب 
الفصل لتمثيل اآلراء والعبارات. يتوجه التالميذ نحو الركن الذي يثير اهتماماتهم أو يعبر عن آرائهم ليجتمعوا مع آخرين 

لهم نفس امليول الفكرية. قد يظل التالميذ كذلك "على احلياد" في منتصف الفصل إذا لم يقرروا اختياراتهم. يتناقش التالميذ 
حول آرائهم بالدالئل إلقناع اآلخرين بالفصل لالنضمام إليهم. وحينما يغير التالميذ آراءهم، فإنهم ينتقلون إلى املنطقة املقابلة 

بالفصل.

تبادل أدوار التجول واالنتظار
بعد انتهاء العمل مع الزمالء، يبقى شخص واحد مع ناجت العمل لعرضه على التالميذ اآلخرين بينما يتجول الزميل الثاني 
ويستمع إلى أقرانه في فقرة مشاركة الفصل. وبعدها يبدل التلميذان أدوارهما. باستخدام هذه اإلستراتيجية، يجب على 

التلميذين مشاركة مشروعهما واالستماع إلى مشاركات اآلخرين. 

مترير القلم

يعمل التالميذ على نحٍو تعاوني في مجموعة مع وجود قلم حبر أو قلم رصاص واحد لكل مجموعة. يطرح املعلم سؤااًل أو 
موضوًعا على اجملموعات. يكتب أحد التالميذ فكرة أو إجابة، وبعدها ميرر القلم إلى العضو التالي في اجملموعة. يستمر مترير 

قلم احلبر بني اجلميع، ما يتيح جلميع التالميذ فرصة الكتابة مرة أو مرتني على األقل. ُتستخدم هذه اإلستراتيجية إلجراء 
العصف الذهني أو تنشيط معرفة مسبقة مبوضوع ما، وهي مفيدة لتشجيع جميع التالميذ على التعاون ومشاركة األفكار. 

املشاركة السريعة
استدِع تلميًذا واحًدا لإلجابة على سؤال. بعد إجابة التلميذ على السؤال، يقولون كلمة "مشاركة عشوائية" وينطقون اسم تلميذ 

آخر. حان اآلن دور ذلك التلميذ ليجيب على السؤال، وبعدها ُيختار تلميذ جديد، وهكذا. إذا استجاب تلميذ ما، يجب عدم 
استدعائه مرًة ثانية خالل نفس "املشاركة العشوائية".

سباق التتابع

م الفصل إلى فرق واجعلهم يصطفوا بالترتيب خلف بعضهم البعض. استدِع تلميًذا واحًدا من كل فريق إلى مقدمة الفصل.  قسِّ
اطرح سؤااًل على التالميذ، وأول َمن ُيجيب عليه يفوز بنقطة لفريقه. بعد االنتهاء من اإلجابة، ينتقل ذلك التلميذ إلى نهاية الفصل 

وينتقل التلميذ التالي إلى مقدمة الفصل. يتمثل التنوع في مسائل الرياضيات في أن يستكمل التالميذ جزًءا واحًدا فقط من 
مسألة الرياضيات في كل مرة. 

املصافحة واملشاركة والتحية

يتحرك التالميذ في أرجاء الفصل الدراسي حتى يشير إليهم املعلم بالتوقف. وبعدها يقترن كل تلميذ مع أقرب تلميذ إليه. 
يتصافح الزمالء ويتشاركون األفكار أو منتجات العمل، وبعدها يضربون أكفهم تعبيًرا عن السعادة قبل التحرك مجدًدا في 

األرجاء لتكوين ثنائيات جديدة. تعمل هذه اإلستراتيجية على حتريك التالميذ من أماكنهم، بينما تتيح لهم كذلك مشاركة أقرانهم 
الذين ال يجلسون بالقرب منهم.
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الزميل اجملاور
مييل التلميذ ويتحدث بهدوء مع الشخص اجلالس بجواره. ميكننا استخدام مصطلح "الزمالء اجملاورون" للتحدث فحسب إلى 

األشخاص اجلالسني على كال اجلانبني، أو ميكننا استخدامه للمجموعات األكبر عدًدا املكوَنة من ثالثة أو أربعة أشخاص 
"تتالمس" أكتاف بعضهم البعض باجملموعة. )وهذا يعزز أيًضا القدرة على التحدث بسالسة.( 

 كرات الثلج

م التلميذ الورقة مثل كرة الثلج ويقذفها بأرجاء الفصل.  يستجيب التالميذ لسؤال بكتابة إجابة على نصف صفحة ورقية. ُيكوِّ
يختار التالميذ كرة ثلج واقعة بالقرب منهم، ويضيفون تعليقاتهم أو إجاباتهم اخلاصة، وُيكّومونها لقذفها مجدًدا. وُتكرر العملية 

حسب احلاجة. تشجع هذه اإلستراتيجية التالميذ على التفاعل مع أفكار التالميذ الذين ال يجلسون بالقرب منهم دون حتديد 
هوية التلميذ. 

الوقوف في حالة...
يقرأ املعلم عبارًة، ويطلب من التالميذ اإلجابة بالوقوف أو بالبقاء جالسني. وميكن استخدام هذا كفحص سريع للفهم )"قف إذا 

كنت ترى أن اإلجابة هي ..."(، أو كطريقة للتالميذ للتعبير من خاللها بهدوء عن رأي معني، أو كطريقة جلمع بيانات الفصول 
الدراسية لتمثيلها بيانًيا )مثل "قف إذا كان لك أخ/إذا كنت حتب البرتقال/إذا كان عيد ميالدك في شهر مايو"، وهكذا(.

ُعِصّي التحدث
يجلس التالميذ في مجموعة صغيرة. يعطي املعلُم أحَد التالميذ عصا للتحدث )ميكن أن تكون أي شيء: قلًما أو عصا فعلية أو 

قشة أو نحو ذلك(. ال يتاح ألحد التحدث سوى التلميذ الذي معه العصا. ميكن للتلميذ بعد ذلك مترير العصا إلى تلميذ آخر. 
تضمن هذه اإلستراتيجية أن يحظى كل تلميذ بدور في التحدث وأال يقاطع التالميذ بعضهم البعض.

T مخطط على شكل حرف

يتعلم التالميذ في هذه اإلستراتيجية تنظيم املعلومات. مخطط على شكل حرف T هو أداة تنظيم بيانية تتألف من عمودين 
وعنوان )ما يشكل حرف T(. ميكن للتالميذ استخدام مخطط حرف T للمقارنة بني ِفكرتني أو تصنيف احلقائق واآلراء أو 
العصف الذهني بشأن اإليجابيات والسلبيات أو استعراض املزايا والعيوب. يساعد الشكُل التالميَذ على التمييز املرئي بني 

عمودي املعلومات.

ن ثنائيات، وشارك فّكر، وكوِّ
يفكر التالميذ بهدوء في موضوع مع أنفسهم، ثم يشاركون األفكار مع أحد الزمالء، ثم يشاركونها عالنية مع باقي الفصل. متنح 

هذه اإلستراتيجيُة الوقَت للتالميذ الذين يفضلون بحث األفكار مبفردهم قبل سماع التالميذ اآلخرين يقولون اإلجابات علنًيا. 

التفكير بصوت مرتفع
ث بصوت مرتفع عما يجول بتفكيره. كمثال لذلك، "أعتقد أنني بحاجة ملزيد من  ُيعد املعلم منوذًجا لعملية التفكير من خالل التحدُّ
األلوان هنا في رسمتي". متثل هذه اإلستراتيجية منوذًجا للتالميذ عن نوع التفكير واتخاذ القرارات الذي ميكنهم االستعانة به 

في جتربة تعليمية قادمة.

وقت التفكير

يتيح املعلُم للتالميذ فترة مميزة من الصمت بحيث ميكن للتالميذ التعامل مع األنشطة واملشاعر واالستجابات. ُيتيح املعلم للتالميذ 
فرصة من 15 إلى 30 ثانية للتفكير بأنفسهم قبل استدعاء أي شخص لتقدمي إجابة إلى الفصل. هذه اإلستراتيجية حتديًدا مفيدة 

للتالميذ اخلجولني أو الهادئني، باإلضافة إلى التالميذ الذين يفضلون معاجلة احملتوى بأنفسهم قبل املشاركة مبحادثة الفصل 
الدراسي أو اجملموعة.

اإلبهام إلى أعلى
ميكن للمعلم التحقق سريًعا من فهم التالميذ مستعيًنا بهذه اإلستراتيجية. يرفع التالميذ اإلبهام إلى أعلى للموافقة ويخفضونه 

في حالة االعتراض على سؤال يطرحه املعلم. كما ميكن االستعانة بإستراتيجية اإلبهام ألعلى باعتبارها طريقة ُيشير بها 
التالميذ ملعلمهم تعبيًرا عن استعدادهم للتعلم.

يتواجه التالميذ ليتعاونوا مع زميلهم اجملاور ملناقشة إجابات األسئلة التفصيلية. تتيح هذه اإلستراتيجيُة للتالميذ مناقشة األفكار االلتفات والتحدث
وتأّملها والتحقق من إجابات بعضهم البعض. 

مخطط )فن(
ًما للرسوم البيانية ملعرفة أوجه التشابه واالختالف في موضوعات عدة.  يرسم املعلم دائرتني متداخلتني أو أكثر باعتبارهما ُمنظِّ

يالحظ املعلم أوجه التشابه في اجلزء املتداخل من الدوائر، وبعدها يلخص أوجه االختالف باألجزاء املعنية غير املتداخلة في 
الدوائر. تتيح هذه اإلستراتيجية للتالميذ تخيل وتسجيل أوجه التشابه واالختالف. 
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وصف موجزاسم اإلستراتيجية التعليمية 

وباملثل كما في إستراتيجية وقت التفكير، ينتظر املعلم سبع ثواٍن على األقل بعد طرح سؤال على الفصل بالكامل أو بعد وقت انتظار
استدعاء تلميذ لإلدالء بإجابته. يوفر ذلك وقًتا للتالميذ للتفكير بشكل فردي قبل التصريح باإلجابة علًنا. 

الشبكة

م الشبكة عادًة من خالل كتابة فكرة رئيسية في دائرة  أداة تنظيم بيانية تبرز العالقات بني احلقائق أو املفاهيم أو األفكار. ُتنظَّ
مركزية، ثم تسجيل األفكار أو األسئلة ذات الصلة في دوائر خارجية مع إعادة ربطها باملركز باستخدام خطوط. بالنسبة للتالميذ 

الصغار، عادًة ما يكفي مستوى واحد من الدوائر اخلارجية، إال أنه ميكن إضافة املزيد من اخلطوط والدوائر في مستوى ثاٍن 
من الدوائر اخلارجية األصلية عند احلاجة إلى ذلك. تتيح هذه اإلستراتيجية للتالميذ الرؤية البصرية ألوجه الترابط بني األفكار، 

وغالًبا ما ُتستخَدم الكتساب معرفة مسبقة بأحد املوضوعات.

الهمس في األيدي 
ميكن للمعلم توفير وقت معاجلة لفظية للصف بأكمله من خالل السماح للتالميذ باإلجابة على السؤال بهمس اإلجابة في أياديهم. 
حتفِّز هذه اإلستراتيجية جميع التالميذ حملاولة تقدمي إجابة على األسئلة املطروحة، دون احلاجة للمالذ االجتماعي العاطفي إذا 

كانت إجابتهم خطأ. 

عصي أسماء احليوانات
مثل إستراتيجية عصّي األسماء، يسحب املعلم عصا مسماة من العلبة ويجب على التالميذ العد تنازلًيا بينما ميثلون دور حيوان 
ما. ميكن استخدام هذه اإلستراتيجية لتعليم احملتوى ذي الصلة أو كفاصل سريع عندما يحتاج التالميذ إلى التحرك والضحك 

قبل االنتهاء من مهمة أو االنتقال إلى مهمة جديدة. 
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التقييم التكويني
ما التقييم التكويني؟

الة في مجال تلخيص التعلُّم في نهاية الفصل أو الوحدة أو الفترة  غالًبا ما يجلب مصطلح التقييم ألذهاننا االختبارات. ميكن لالختبارات أن تكون فعَّ
التعليمية أو العام الدراسي. بعدما يتعلم تلميٌذ مادًة ما ملدة معينة من الوقت، يقيس االختباُر مقداَر ما تعلمه التلميذ وما حفظه بالذاكرة وما ميكنه 

تطبيقه. يشمل التقييُم التكويني إستراتيجيات ُتستخدم بالفصل الدراسي ملعرفة ما إذا كان وإلى أي مدى يتعلم التالميذ طوال الوقت، بحيث ميكن 
تعديل عملية التعلُّم. 

م؟ ملاذا ندمج التقييم التكويني في التعلُّ

مُيثل التقييم التكويني أداة تدعم التدريس التفاعلي. يوفر دمج التقييم التكويني للمعلمني دلياًل بشأن مقدار ما يتعلمه التالميذ وما يحفظونه بالذاكرة 
وما يطبقونه. املعلم الذي يسعى ويتلقى دائًما تغذية راجعة عن مدى تقدم تالميذه فيما يتعلق بأهداف التعلُّم ميكنه تعديل طرق التدريس للتعامل مع 

املفاهيم اخلطأ وسوء الفهم والفجوات في قدرة التالميذ على تطبيق ما تعلموه. 

م؟ كيف يعمل دمج التقييم التكويني على حتسني التعلُّ

يعرض لكم اجلدول اآلتي )ويليام، 2011( استعراًضا خلمس إستراتيجيات ميكن للمعلمني واألقران والتالميذ استخدامها إلعطاء واستقبال أدلة تعلُّم 
م.  خالل عملية التعلُّ

اخلطوة األساسية األولى هي حتديد نتائج التعلُّم املرغوبة )ومشاركتها مع التالميذ(، أو "أهداف التعلُّم". مبجرد اعتماد أهداف التعلُّم، ميكن للمعلمني 
واألقران والتالميذ أنفسهم التحقق من "موقع املتعلم اآلن من الهدف"، أو مدى التقدم احمُلقق جتاه األهداف. بداًل من تقييم ما إذا كان التلميذ قد 

تعلم ما يكفي من احملتوى التعليمي بعد إمتام عملية التعلُّم، توفر ممارساُت التقييم التكويني تغذية راجعة حتى ميكن ضبط التدريس والتعلُّم )"كيفية 
احلصول على النتائج"( لتحقيق األهداف املتفق عليها بشكل أفضل. 

كيف يبدو دمج التقييم التكويني بالفصل الدراسي؟

غالًبا ما ُيجرى التقييم التكويني خالل مناقشات وأنشطة الفصل الدراسي التي تطلب من التالميذ شرح وتوضيح أفكارهم. إذا واجه التلميذ صعوبة 
في فهم أو تطبيق مفهوم، ميكن للمعلم ضبط طرق التدريس أو توفير دعم األقران لتلبية احتياجات التالميذ. كما ميكن للمعلمني جمع معلومات عن 

َتعلّم التالميذ خالل التدريس. على سبيل املثال، ميكن للمعلمني معرفة قدر كبير من املعلومات عن مدى فهم التالميذ وعن مفاهيمهم اخلطأ سريًعا من 
خالل التجول في الفصل ومالحظة عمل التالميذ أثناء ممارستهم أنشطة تعليمية جديدة في "صفحات التطبيق" املوجودة في كتاب الرياضيات للتالميذ. 

عندما يظهر العديد من التالميذ أدلة على سوء الفهم أو وجود ثغرات في املعرفة أو املهارات، ميكن للمدرس أن يقرر مراجعة أو إعادة تدريس أو 
االستعانة بطريقة تدريس جديدة لتحقيق أهداف التعلُّم.

كيف حتقق الهدفما موقع املتعلَّم اآلن من الهدفما هدف التعليم

املعلم

توضيح ومشاركة وفهم ما نعتزم 
أن يتعلمه التالميذ ومعايير النجاح

ن التعلُّماستنباط دالئل التعلُّم تقدمي تغذية راجعة عن حُتسِّ

تنشيط املتعلمني باعتبارهم موارد تعليمية لبعضهم البعضاألقران

املتعلم
تنشيط املتعلمني

باعتبارهم مالكني لعملية تعلُّمهم
Wiliam, Dylan. "التقييم التكويني املدمج" (Embedded Formative Assessment). Bloomington: Solution Tree Press, 2011.
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التفكير احلاسوبي
ما املقصود بالتفكير احلاسوبي؟

التفكير احلاسوبي في جوهره هو طريقة حلل املشكالت. فعندما نحلل املشكالت بطريقة متاثل املساعدة التي نحصل عليها من احلاسوب حللها، فنحن 
حينها نفكر بشكل حاسوبي. فهو يشكل أساًسا لتطوير برامج وتطبيقات احلاسوب، لكنه مفيد أيًضا في حل املشكالت في أي سياق أو مجال. يتعلم 

التالميذ مقدمة عن التفكير احلاسوبي في الصف الثاني االبتدائي من خالل خمس مهارات ذات صلة.

ما املهارات التي يشملها التفكير احلاسوبي؟
التحليل
التحليل هو عملية جتزئة مشكلة معقدة إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للتعامل معها.  •
يكتسب التالميذ الصغار هذه املهارة من خالل تعلّمهم جتزئة األعداد إلى مكونات قيمتها املكانية، ثم االنتقال إلى حتليل املسائل البسيطة  •

مثل حتديد اخلطوات الالزمة حلل مسألة كالمية. ويفكر التالميذ فيما يعرفونه وما يحاولون التوصل إليه، ويحددون عملية حل املسألة. 

متييز األمناط
يتضمن متييز األمناط مالحظة األمناط والتوجهات في التجارب واملعلومات والبيانات والتعرف عليها.  •
يبدأ التالميذ مبالحظة األمناط في األعداد واألشكال، وبالبحث عن أمناط مماثلة في العالم احمليط بهم.  •

التجريد
ما أن يتم التعرف على األمناط، يأتي التجريد الذي يتضمن حتديد املبادئ العامة أو األعّم التي تبني وتنتج األمناط.  •
ميكن للتالميذ الصغار التعرف على السالسل أو األمناط املتكررة في البيانات أو التعليمات أو احلساب، وميكنهم التفكير في طريقة التعبير  •

عن هذا النمط بشكل أكثر كفاءة. ويشار إلى هذا في كثير من األحيان بـ "حلقة متكررة". ستساعد هذه املهارُة التالميَذ على حتقيق قفزة 
معرفية من املفاهيم البسيطة إلى املفاهيم األكثر تعقيًدا وبخاصة في الرياضيات. على سبيل املثال، في الصف الثاني االبتدائي، يبدأ 

التالميذ في تطبيق فهمهم ألمناط األعداد )األعداد الفردية والزوجية، واملصفوفات، والعّد بالقفز، وما إلى ذلك( على املواقف اجلديدة. يتعامل 
التالميذ مع املصفوفات لبناء فهم للجمع املتكرر، والذي سيربطونه الحًقا بعملية أكثر فاعلية؛ الضرب. يساعد بناُء هذه الروابط التالميذ على 

تعميق إدراكهم للمفاهيم الرياضية ودور الرياضيات في حياتهم.

تصميم اخلوارزميات
 يبدأ تصميم اخلوارزمية بصياغة إرشادات تدريجية لطريقة حل املسائل املماثلة مراًرا وتكراًرا.  •
 ميارس التالميذ الصغار هذه املهارة مدركني أنه ميكن اتخاذ نفس اخلطوات حلل مسائل مماثلة بتفاصيل مختلفة. على سبيل املثال، جلمع  •

أعداد تتكون من أكثر من رقم واحد، يربط التالميذ بني التجارب اخملتلفة في العمل مع مواد واقعية )مثل أدوات اللعب بنظام العدد العشري( 
لتحليل وإعادة جتميع األعداد وتطبيق نفس اخلطوات على الورق. 

االختبار والتنقيح
م استخداُم األمناط واملفاهيم  • يعد سلوك االختبار والتقومي سلوًكا ضرورًيا للتالميذ من أجل زيادة متكني قدراتهم اخلاصة على التعلم. ويقدِّ

اجملردة واخلوارزميات فرًصا عديدة الختبار مدى دقة وفاعلية األساليب وتنقيحها. 
يبدأ التالميذ الصغار بالتعرف على أخطائهم اخلاصة كخطوة أولى في هذه املهارة الضرورية. وبداًل من حتديد الدرجة بعد محاولة واحدة  •

لإلجابة عن مجموعة من أسئلة الرياضيات، ُيطلب عادًة من تالميذ الصف الثاني االبتدائي مقارنة إجابتهم مبجموعة من اإلجابات الصحيحة 
)أو بإجابة زميل لهم(، وحتديد األخطاء التي وقعوا فيها إذا كانت إجابتهم غير صحيحة. 

ملاذا يعد التفكير احلاسوبي مهًما؟ 

تعد االستفادة من قوة احلواسيب جزًءا ضرورًيا في مواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها عاملنا، باإلضافة إلى الكثير من املشكالت التي نواجهها 
في مجتمعاتنا احمللية حالًيا وفي املستقبل. وتالميذنا بحاجة إلى تعلم مهارات التفكير احلاسوبي حتى يتسنى لهم تسخير قوة احلواسيب احلالية 

واملستقبلية في حل املشكالت. كما ستتيح مهاراُت التفكير احلاسوبي لتالميذنا طريقًة أخرى في النهج الذي يجب اتباعه في حل املشكالت، وستبني 
ثقتهم وإبداعهم.



11

كيف ُيدَمُج التفكير احلاسوبي في تعليم الصف الثاني االبتدائي؟ 

بالنسبة للصف الثاني االبتدائي، فإن تطبيقات التفكير احلاسوبي مدمجٌة في بعض أقسام رياضيات التقومي أو التعلّم أو التأمل. ويتم 
التركيز على فرص اختيارية إضافية لتوسيع آفاق جتارب التعلم وتعميقها. عندما يتيح الدرُس فرصًة لتقدمي مهارة التفكير احلاسوبي 

أو ممارستها، تقترح مالحظُة للمعلم طريقَة دمج مهارات التفكير احلاسوبي أو التركيز عليها. على سبيل املثال، بعد إجراء جمع األعداد 
والتعرف على اإلجابات كأعداد زوجية أو فردية، تقترح مالحظُة املعلم التالية توسيَع آفاق جتربة التعلم بحيث تتضمن متييز األمناط وُتعزز 

االستفادة منها:
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الصف الثاني االبتدائي الفصل الدراسي الثاني 
الرياضيات املدى والتتابع

الوحدات 4-6الوحدات 1-3الصف الثاني االبتدائي

أ. العد وعدد عناصر املجموعة

يكتمل تعليم العد وعدد عناصر اجملموعة بحلول نهاية الصف األول االبتدائي. 

ب. العمليات والتفكير اجلبري

1XX. متثيل وحل املسائل التي تتضمن اجلمع والطرح.

Xأ. شرح خاصية اإلبدال جلمع األعداد التي تصل إلى 1000 )ال حتتاج إلى معرفة اسم اخلاصية(.

Xب. اجلمع والطرح بسهولة في نطاق العدد 20 باستخدام اإلستراتيجيات الذهنية. 

جـ. استخدام اجلمع والطرح في نطاق العدد 100 حلل املسائل الكالمية املكونة من خطوة واحدة وخطوتني والتي تتضمن مواقف جمع وطرح 
XXوإضافة وقسمة ومقارنة مع قيم مجهولة في جميع املواضع. 

XXد. حل مسائل اجلمع والطرح في نطاق العدد 100 مع قيمة مجهولة واحدة في أي موضع داخل املعادلة.

XXهـ. تذّكر مجاميع عددين مكونني من رقم واحد.

2X. استخدم مجموعات متساوية من األشياء الكتساب أسس الضرب.

Xأ. حتديد ما إذا كان عدد مجموع األشياء في مجموعة )حتى 20( زوجًيا أم فردًيا.

Xب. استخدام اجلمع ملعرفة عدد مجموع األشياء املرتَّبة في مصفوفات مستطيلة حتتوي على ما يصل إلى 5 صفوف و5 أعمدة.

Xجـ. كتابة معادلة للتعبير عن عدد مجموع األشياء في مصفوفة كمجموع لألعداد املتساوية.

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري

1XX. استخدام األعداد الكتساب أسس القيمة املكانية.

Xأ. فهم أن األرقام الثالثة للعدد املكون من ثالثة أرقام متثل قيًما لآلحاد والعشرات واملئات.

Xب. حتديد القيمة املكانية وقيمة األرقام داخل األعداد.

Xجـ. العد بالقفز مبقدار 5 و10 و100 حتى العدد 1000.

Xد. إكمال األمناط العددية )حتى 5(. 

Xهـ. كتابة أمناط عددية جديدة مبفرده.

XXو. قراءة وكتابة األعداد حتى 1000 باستخدام األرقام والصيغة املمتدة.

Xز. قراءة وكتابة األعداد من 1 إلى 9 ومضاعفات العدد 10 إلى 100 بالصيغة الكالمية )منفردة، دون دخولها في جملة أو نص(.

ح. بالنسبة لألعداد 11-19 وغير مضاعفات العدد 10 إلى 99، حدد العدد من األعداد املكتوبة بالصيغة الكالمية )يكتبها املعلم منفردة بدون 
Xدخولها في جملة أو نص(.
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Xط. استخدام القيمة املكانية للمقارنة بني عددين حتى 1000 

Xك. استخدم الرموز   < و= و> للتعبير عن املقارنات.

Xل. ترتيب مجموعة تصل إلى 5 أعداد في نطاق العدد 1000 من األصغر إلى األكبر أو من األكبر إلى األصغر.

2XX. استخدام فهم القيمة املكانية وخواص العمليات جلمع وطرح أعداد متعددة األرقام.

أ. تطبيق مجموعة متنوعة من إستراتيجيات حل املشكالت استناًدا إلى النماذج احملسوسة والرسوم، و/أو مفهوم القيمة املكانية، و/أو 
XXخواص العمليات، و/أو العالقة بني اجلمع والطرح، ويعبر عن اإلستراتيجية بطريقة مكتوبة.

XXب. جمع وطرح عددين يتكون كل منهما من رقمني بطالقة بإعادة التجميع أو بدونه.

ن من رقمني بإعادة التجميع. Xجـ. اجلمع حتى أربعة أعداد كل منها مكوَّ

Xد. جمع/طرح رقم ورقمني و3 أرقام إلى/من أعداد مكونة من 3 أرقام باستخدام مجموعة من اإلستراتيجيات، منها إعادة التجميع.

Xهـ. شرح سبب ضرورة إعادة جتميع العشرات أو املئات أحياًنا حلل املسائل.

Xو. استخدام إستراتيجيات التقدير في حل املسائل، مثل اجلمع والطرح الذهني للعدد 10 أو 100 )حتى 1000(.

XXز. توضيح سبب عمل إستراتيجيات اجلمع والطرح بكفاءة باستخدام القيمة املكانية وخواص العمليات.

د- القياس والبيانات

1X. قياس وإيجاد الطول والكتلة بالتقريب بالوحدات املترية.

أ. قياس أطوال األشياء بالسنتيمترات أو األمتار.
1.  إيجاد األطوال بالتقريب بالسنتيمترات واألمتار بالنسبة إلى أطوال مرجعية. )على سبيل املثال، حوالي 1، 10، 50، 100 سنتيمتر(.

2. القياس لتحديد مدى طول أو ِقصر شيء ما عن غيره، والتعبير عن الفرق بالسنتيمترات أو األمتار.
3. شرح العالقة بني السنتيمترات واألمتار.

X

ب. قياس كتل األجسام بالكيلوجرام.
1.  إيجاد الكتلة بالتقريب بالكيلوجرام بالنسبة إلى األطوال املرجعية. )على سبيل املثال، حوالي 1/2 أو 1 أو 5 أو 10 كيلوجرامات.( 

2. القياس لتحديد مدى كون شيء أثقل أو أخف من شيء آخر، مع التعبير عن الفرق بالكيلوجرامات.
X

2X. حل املسائل التي تتضمن قياس وإيجاد الطول والكتلة بالتقريب.

Xأ. حل املسائل الكالمية املكونة من خطوة واحدة والتي تتضمن اجلمع أو الطرح عن الطول أو الكتلة.

3XX. التعامل مع الوقت والنقود.

أ. قراءة وكتابة الوقت من ساعة احلائط والساعة الرقمية بالساعات الكاملة ونصف الساعة وربع الساعة باستخدام تعبيرات "صباًحا" 
Xو"مساًء".

Xب. توضيح أن اليوم يعادل 24 ساعة.

XXجـ. التمييز بني التقوميني امليالدي والهجري واستخدامهما.

Xحل مسائل كالمية مؤلفة من خطوة واحدة تتضمن استخدام النقود.

Xهـ. جمع أوراق نقدية من الفئات 1 و5 و10 و20 و50 و100 جنيه مصري بطرق مختلفة بحيث تساوي مجموع مبلغ حتى 1000.
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و. وصف العالقة بني فئتي ورقتني نقديتني، مبا في ذلك 1 و5 و10 و20 و50 و100 جنيه مصري حتى 1000. )على سبيل املثال، يجب استخدام عشر 
Xورقات نقدية من فئة 10 جنيهات مصرية لتكوين 100 جنيه.(

4XX. متثيل البيانات وتفسيرها.

XXأ. تنظيم البيانات في حدود أربع مجموعات في متثيالت بيانية باألعمدة ذات املقياس ومتثيالت بيانية بالصور )املقاييس محدودة إلى 2، 5، 10(.

ب. حل مسائل بسيطة عن اجلمع والطرح واملقارنة باستخدام البيانات املقدمة في متثيالت بيانية باألعمدة ذات املقياس ومتثيالت بيانية 
XXبالصور.

هـ. الهندسة

1XX. حتديد ووصف األشكال؛ استخدام املنطق مع األشكال وصفاتها املميزة. 

Xأ. حتديد خواص األشكال ثنائية األبعاد: املثلثات واألشكال الرباعية واخلماسية والسداسية. 

Xب. حتديد خواص األشكال ثالثية األبعاد: هرم رباعي واخملروط واألسطوانة والكرة واملكعب ومنشور رباعي قائم )متوازي املستطيالت(.

Xجـ. حتديد ورسم األشكال التي لها خواص محددة، مثل عدد الرؤوس )الزوايا( أو األضالع.

Xد. تقسيم الدوائر واملستطيالت إلى جزأين أو ثالثة أو أربعة أجزاء متساوية.

Xهـ. توضيح أن كل جزء هو جزء من كل أو مجموعة من األشياء. 

و. وصف األجزاء املتساوية من الكل أو اجملموعة باستخدام كلمات مثل "النصفني" و"األثالث" و"النصف" و"الثلث" ونحو ذلك، ووصف الكل 
Xبأنه نصفان أو ثالثة أثالث أو أربعة أرباع. 
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نظرة عامة على الفصل

الدروس 61 إلى 70

خالل هذا النشاط اليومي، تتطّور لدى التالميذ مهارة املعرفة باألعداد، رياضيات التقومي
واملعرفة بالتقومي، ومفاهيم القيمة املكانية مبكًرا، والعد بطالقة، ومهارات حل 

املشكالت.

15 إلى 20 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يتعلَّم التالميذ مجموعة متنوعة من مهارات تعلَّم
الرياضيات ويطبقونها، حيث يرشدهم املعلم من خالل املراجعة والتدريس 

والتدريب.

35 إلى 40 دقيقة

ل خالل هذا النشاط اليومي يطّور التالميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأمَّ
الرياضيات بالتحدث عن اكتشافاتهم، وذلك باستخدام مفردات الرياضيات، 

وطرح األسئلة لفهم مهام التعلَّم، وتوضيح املفاهيم اخلطأ، وتعلَّم رؤية 
األشياء من منظور التالميذ.

5 إلى 10 دقائق

الدروسالوصفاملكوِّن

مؤشرات التعلّم

التفكير احلاسوبي

سيعمل التالميذ، خالل الدروس من 61 إلى 70، وفق مؤشرات التعلّم التالية:

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
2.أ- تطبيق مجموعة متنوعة من إستراتيجيات حل املشكالت استناًدا 

إلى مناذج أو رسومات محددة، ومفاهيم القيمة املكانية، وخواص 
العمليات، و/أو العالقة بني اجلمع والطرح وربط اإلستراتيجية بطريقة 

مكتوبة.
2.د- جمع أعداد مكّونة من رقم ورقمني و3 أرقام باستخدام مجموعة 

من اإلستراتيجيات، منها إعادة التجميع.
2.هـ- شرح سبب ضرورة إعادة جتميع العشرات أو املئات أحياًنا 

حلل املسائل.
2.و- استخدام إستراتيجيات التقدير في حل املسائل، مثل اجلمع 

والطرح الذهني للعدد 10 أو 100 )في نطاق العدد 1000(.

2.ز- توضيح سبب عمل إستراتيجيات اجلمع والطرح بكفاءة 
واستخدام القيمة املكانية وخواص العمليات.

د- القياس والبيانات:
3.د- حل مسائل كالمية مؤلفة من خطوة واحدة تتضمن نقوًدا.

3.هـ- جمع أوراق نقدية ذات الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه مصري 
بطرق مختلفة بحيث تساوي مبلًغا كلًيا في نطاق العدد 1000.

3.و- وصف العالقة بني فئتي ورقتني نقديتني، مبا في ذلك 1 و10 و20 
و50 و100 جنيه مصري في نطاق العدد 1000.

سيعمل التالميذ، خالل الدروس من 61 إلى 70، وفق مؤشرات التعلّم التالية:

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
2.أ- تطبيق مجموعة متنوعة من إستراتيجيات حل املشكالت استناًدا 

إلى مناذج أو رسومات محددة، ومفاهيم القيمة املكانية، وخواص 
العمليات، و/أو العالقة بني اجلمع والطرح وربط اإلستراتيجية بطريقة 

مكتوبة.
2.ب- جمع وطرح عددين يتكون كل منهما من رقمني بسهولة سواء 

بإعادة التجميع أو بدونه.

2.د- جمع وطرح أعداد مكّونة من رقم ورقمني و3 أرقام من أعداد 
تتكون من 3 أرقام باستخدام مجموعة من اإلستراتيجيات، منها إعادة 

التجميع.
2.و- استخدام إستراتيجيات التقدير في حل املسائل، مثل اجلمع 

والطرح الذهني للعدد 10 أو 100 )في نطاق العدد 1000(.
2.ز- توضيح سبب عمل إستراتيجيات اجلمع والطرح بكفاءة 

واستخدام القيمة املكانية وخواص العمليات.
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أهداف التعلمالدرس

سيقوم التالميذ مبا يلي:61
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
مقارنة أوراق نقدية مصرية )ذات الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه مصري(. •
تقدير القيمة املالية ألشياء مختلفة. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:62
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع أوراق نقدية ذات الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه مصري لتكوين مجموع محّدد. •
مناقشة الطرق اخملتلفة جلمع األوراق النقدية للحصول على مجموع محّدد. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:63
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع أوراق نقدية ذات الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه مصري لتكوين مجموع محّدد. •
حتليل فئات نقدية كبيرة إلى فئات أصغر. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:64
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع أوراق نقدية ذات الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه مصري لتكوين مجموع محّدد. •
التعّرف على الطرق اخملتلفة جلمع األوراق النقدية للحصول على مجموع محّدد. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:65
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع أوراق نقدية ذات الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه مصري لتكوين مجموع محّدد. •
التعّرف على الطرق اخملتلفة جلمع األوراق النقدية للحصول على مجموع محّدد. •
جمع أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام بدون إعادة التجميع. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:66
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حل مسائل كالمية مؤلفة من خطوة واحدة تتضمن نقوًدا. •
جمع أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام وطرحها بدون إعادة التجميع. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:67
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تطبيق مفاهيم القيمة املكانية جلمع مبالغ نقدية وطرحها. •
وصف جتارب من احلياة الواقعية تتعلق بالنقود. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:68
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تطبيق مفاهيم القيمة املكانية جلمع مبالغ نقدية بطريقة إعادة التجميع. •
جمع أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام بطريقة إعادة التجميع. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:69
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تطبيق مفاهيم القيمة املكانية لطرح مبالغ نقدية بطريقة إعادة التجميع. •
طرح أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام بطريقة إعادة التجميع. •

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل 1
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أهداف التعلمالدرس

جتهيزات املعلم للفصل
الدرس 61:

إنشاء متثيل بياني باألعمدة للصف. ما عدد البنات واألوالد في املدرسة كل يوم؟ سيتم استخدام هذا التمثيل البياني في الدروس  •
من 61 إلى 65.

استخدم املقياس 1 أو 2 أو 5 اعتماًدا على حجم فصلك الدراسي. •
حتقق من اختالف ألوان األعمدة اخملصصة للبنات عن ألوان األعمدة اخملصصة لألوالد. يعطي التمثيل البياني  •

التالي مثاالً توضيحيًا.

جّمع أوراًقا نقدية من الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه مصري لعرضها للتالميذ. أو اطبع مجموعة من األوراق النقدية كبيرة احلجم  •
الستخدامها على السّبورة. شاهد النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم لألوراق النقدية الكبيرة.

اطبع نسخة واحدة من األوراق النقدية من النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم لكل تلميذ. على كل تلميذ قّص األوراق النقدية  •
واستخدامها خالل األسبوعني املقبلني.

اطلب من التالميذ االحتفاظ بأوراقهم النقدية في كيٍس أو تدبيسها مًعا بعد حّصة الرياضيات كل يوم. •
جّمع العديد من األشياء كي يقّدر التالميذ أسعارها. على سبيل املثال: مشبك ورق )1 جــ(، وممحاة )5 جــ(، ودّباسة )10 جــ(،  •

ولعبة صغيرة )20 جــ(، ودمية )50 جــ(، ولعبة لوحية )100 جــ(. ميكنك اختيار عرض صور لبعض هذه األشياء بداًل من إحضار 
األشياء نفسها.

الدرس 64:
ارسم الصورة املوضحة أدناه على ملصق ورقي كبير أو على السّبورة. يجب أن تعرض الصورة أشياء وأسعاًرا وفئات نقدية  •

مختلفة.

= البنات

= األوالد

ما عدد البنات واألوالد في املدرسة كل يوم؟

دد 
ع

ميذ 
تال

ال

10

5

0

اليوم األول               الثاني              اليوم  الثالث         اليوم 

األيام

1 جــ20 جــ50 جــ

5 جــ20 جــ20 جــ

جــ

جــ

45 جــ

71 جــ

سيقوم التالميذ مبا يلي:70
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تطبيق مفاهيم القيمة املكانية حلل مسائل كالمية تتضمن نقوًدا. •
جمع أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام وطرحها بطريقة إعادة التجميع. •
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الدرس 66:
أنشئ متثياًل بيانًيا جديًدا باألعمدة: كيف نذهب إلى املدرسة. سيتم استخدام هذا التمثيل البياني في الدروس من 66 إلى 70. •

استخدم املقياس 1 أو 2 أو 5 اعتماًدا على حجم فصلك الدراسي. •
حتقق من أن األعمدة "سيًرا على األقدام" مختلفة في اللون عن أعمدة "وسائل أخرى". يعطي التمثيل البياني  •

التالي مثاالً توضيحيًا.

الدروس من 67 إلى 70:
أنشئ نسخة كبيرة من جدول القيمة املكانية/النقود املوجود في كتاب الرياضيات للتالميذ. •

استخدم األوراق النقدية الكبيرة ذات الفئات 1 و10 و100 جنيه من بني مجموعة أوراقك النقدية لهذه الدروس. اطبع املزيد من األوراق  •
إذا لزم األمر، بحيث تكون معك 10 أوراق من كل فئة. شاهد النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم لألوراق النقدية الكبيرة.

الدرس 70:
جّهز مسبًقا قائمة تضم توزيًعا للتالميذ في مجموعات لضمان وجود قارئ جيٍد في كل مجموعة وتسهيل االنتقال نحو العمل في  •

مجموعات.
اطبع نسًخا من بطاقات مسألة النقود الكالمية من النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم. ستحتاج إلى نسخة واحدة لكل مجموعة  •

صغيرة مكونة من 4 أو 5 تالميذ.

كيف نذهب إلى املدرسة 

دد 
ع

ميذ 
تال

ال

10

5

0

اليوم األول               الثاني              اليوم  الثالث         اليوم 

األيام

آحاد
1 جنيه

جدول القيمة املكانية/النقود

عشرات
10 جنيهات

مئات
100 جنيه

= سيًرا على األقدام

= وسائل 
أخرى )دراجة، 
أتوبيس، سيارة 

وما إلى ذلك(
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ممحاةمشبك ورقكتاب الرياضيات للتالميذركن رياضيات التقومي

لعبة لوحيةدميةلعبة صغيرةدّباسة

ملصق لألشياء واألسعار والنقودمتثيل بياني للفصلقلم رصاصأوراق نقدية

بطاقات مسائل كالمية خاصة بالنقودملصق جدول القيمة املكانية/النقود

املواد املستخدمة
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نظرة عامة الدرس 61
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: بالنسبة للموضوعني 3 و4، ستكون رياضيات التقومي مختلفًة قلياًل، على الرغم من أن الوقت اخملصص )15 دقيقة تقريًبا( اإلرشادات

سيبقى كما هو. تابع مناقشة تدريبات اليوم والشهر وعدد أيام الدوام املدرسي والقيمة املكانية. ثم استغرق ما تبّقى من وقت ملراجعة 
املهارات التي دّرستها للفصل سابًقا والتدرب عليها. من شأن ذلك أن مينحك الفرصة لتقييم التالميذ الذين يحتاجون إلى املزيد من التدريس 

بشأن هذه املهارات والتالميذ املستعدون لدراسة مواضيع أكثر صعوبة.

بالنسبة للدروس األربعة األولى في هذه الوحدة، اجمع بيانات عن عدد البنات وعدد األوالد املوجودين في املدرسة كل يوم. سيساعدك 
الفصل في إنشاء متثيل بياني باألعمدة لعرض البيانات ومقارنتها كل يوم. وفي اليوم اخلامس من جمع البيانات )الدرس 65(، يدرس 
التالميذ التمثيل البياني ويجيبون عن أسئلة عن البيانات. إن جمع البيانات وحتليلها مهارتان هاّمتان من مهارات التفكير احلاسوبي، 

حيث سيطّبقهما التالميذ في مجموعة من سياقات التعلّم وجتارب احلياة الواقعية أثناء تدّرجهم عبر صفوف املرحلة االبتدائية واإلعدادية 
والثانوية. شّجع التالميذ على البحث عن أمناط وروابط بني نقاط البيانات.

1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.

 يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي وقع عليه االختيار نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك اجلزء اخلاص باليوم 
والتاريخ واجلزء اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
مقارنة أوراق نقدية مصرية )ذات الفئات 1 و10 و20 و50  •

و100 جنيه مصري(.
تقدير القيمة املالية ألشياء مختلفة. •

اجمع أوراًقا نقدية مصرية لعرضها على التالميذ )من الفئات 1 و5 و10 و20 و50 و100 جنيه مصري(. بداًل من ذلك، اطبع 
نسخة ألوراق نقدية كبيرة من النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم.

اطبع نسخة واحدة من األوراق النقدية من النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم لكل تلميذ. على كل تلميذ قّص 
نسخ من األوراق النقدية في هذا الدرس واستخدامها خالل األسبوعني املقبلني. اطلب من التالميذ االحتفاظ بأوراقهم 

النقدية في كيٍس أو تدبيسها مًعا بعد حّصة الرياضيات كل يوم.
جّمع العديد من األشياء كي يقّدر التالميذ أسعارها. انظر جتهيزات املعلم للفصل للحصول على معلومات إضافية.

الورقة النقدية •
العملة •
جنيه مصري )جــ( •
التقدير •
النقود •

ركن رياضيات التقومي •
ملصق التمثيل البياني للفصل •
مجموعة أوراق نقدية مصرية )ذات  •

الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه 
مصري(.

مجموعات أوراق نقدية للتالميذ  •
)مجموعة واحدة لكل تلميذ(

أشياء أو صورها للتدرب على تقدير  •
قيمتها املالية

كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يراجع التالميذ املال باستكشاف اجلنيه املصري ومقارنة األوراق النقدية اخملتلفة. يقّص التالميذ نسًخا من 
صور أوراق نقدية اليوم، وعليهم استخدامها خالل الدروس الـ 10 املقبلة. يوضح هذا الدرس أنه على املعلّم رفع أوراق نقدية حقيقية ليراها 
التالميذ. وفي حال عدم توّفر أوراق نقدية حقيقية، استخدم نسًخا لألوراق النقدية الكبيرة من النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم وعّدل 

التعبيرات اللغوية املستخدمة في الدرس.

1. يقول املعلم ما يلي: سأذهب إلى املتجر بعد املدرسة اليوم، وسأشتري بعض الفواكه. ما الذي أحتاج إليه لشراء الفاكهة؟ ارفعوا 
أيديكم إذا أردمت اإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لإلجابة. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: نعم، أحتاج إلى املال لشراء الفاكهة. ما األشياء األخرى التي ميكنني شراؤها باملال؟ التفت إلى زميلك املجاور 
وأخبره بثالثة أشياء ميكنك شراؤها باملال.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات إلى زميل مجاور وإخباره بثالثة أشياء يحتاج إلى املال ليحصل عليها.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار عدة تالميذ للمشاركة. التحقق من ذكر خدمات إضافًة إلى األشياء امللموسة، كحالقة الشعر وركوب التاكسي 
واإلقامة في الفنادق وما إلى ذلك.

 يقول املعلم ما يلي: في العام املاضي، وخالل الصف األول االبتدائي، تعّلمتم عن اجلنيه املصري، وهي العملة أو النقود 
 التي نستخدمها اليوم في مصر. غالًبا ما نستخدم االختصار "جــ" لإلشارة إلى اجلنيه املصري. على سبيل املثال، إذا كان 

معنا 5 جنيهات، فيمكن أن نكتبها بالصيغة "5 جــ".

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 5 جــ على السبورة.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات

2. يقوم املعلم مبا يلي: عرض متثيل بياني فارغ. يجب وضع عنوان للتمثيل البياني وتسمية محوريه.

يقول املعلم ما يلي: سنبدأ اليوم بجمع بيانات عن حضور الفصل. وسنجمع بيانات ألربعة أيام وننشئ متثياًل بيانًيا باألعمدة 
لعرض بياناتنا. في اليوم اخلامس، سننظر إلى متثيلنا البياني وجنيب عن بعض األسئلة عن البيانات. لنجمع بياناتنا لهذا اليوم. 

سنعّد البنات واألوالد املوجودين في املدرسة. يا بنات، تفضلن بالوقوف.

 يقوم التالميذ مبا يلي: تقف البنات.

يقوم املعلم مبا يلي: عّد التالميذ باستخدام مجموعة من الطرق لنمذجة الطرق اخملتلفة. فيما يلي أمثلة عن هذه الطرق. ثم يكتب اجملموع 
على السّبورة باستخدام األعداد أو عالمات اإلحصاء.

العّد في الفصل واحًدا واحًدا، مع ترديد التالميذ لكل عدد. •
العد بالقفز مبقدار اثنني. يجلس تلميذان في كل مرة يعّد فيها املعلّم والتالميذ 2، 4، 6، وهكذا. •
يقوم التلميذ املساعد بالعّد. •

يقول املعلم ما يلي: يا بنات، تفضلن باجللوس. يا أوالد، قفوا لو سمحتم.

 يقوم التالميذ مبا يلي: جتلس البنات. يقف األوالد.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار عملية العد والكتابة. ثم توجيه التالميذ ملقارنة الكميتني. قد تتضمن األسئلة ما يلي:
كم يزيد عدد البنات عن عدد األوالد هنا اليوم؟ •
كم ينقص عدد البنات عن عدد األوالد هنا اليوم؟ •
كم العدد الكلي للتالميذ هنا اليوم؟ •

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ ليكتب البيانات على التمثيل البياني باألعمدة لليوم األول.

 يقوم التالميذ مبا يلي: يضيف التلميذ الذي وقع عليه االختيار عمودين إلى التمثيل البياني للصف.

يقول املعلم ما يلي: في درس الرياضيات التالي، سنضيف املزيد من البيانات إلى متثيلنا البياني.
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يقول املعلم ما يلي: عندما تدفعون ثمن شيٍء ما، تعطون البائع أوراًقا نقديًة مقابل األشياء التي تشترونها. ما املقصود بالورقة 
النقدية؟ ما األنواع املختلفة لألوراق النقدية؟ ما أوجه تشابهها واختالفها؟ أريد منكم النظر إلى بعض هذه األوراق النقدية. معي 

أوراق عليها نقود ُمصورة لكل منكم. سترون في املواد التدريبية نسًخا متعددًة ألوراق نقدية مختلفة. سأعطيكم 10 دقائق تقريًبا 
لقّص النسخ وتفّحصها.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء ورقة عليها نقود ُمصورة واحدة إلى كل تلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: قّص نسخ األوراق النقدية وتفّحصها.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ فكرة عما يبحثون عنه أثناء تفّحصهم لألوراق النقدية كّل على حدة:
انظروا إلى الصور املوجودة على األوراق النقدية. •
ما الذي تالحظونه بشأن األرقام؟ •
ما أوجه تشابهها؟ ما أوجه االختالف بينها؟ •
هل ميكنكم تصنيفها إلى مجموعات؟ كيف ستصنفونها؟ •

يقول املعلم ما يلي: ضعوا نقودكم في رزمة واحدة على طاوالتكم. األوراق النقدية التي معكم نسٌخ مقّلدة وليست حقيقية. أما 
األوراق احلقيقية فتبدو مختلفة ألنها ملّونة ولها وجه أمامي وآخر خلفي. أريد أن أريكم كيف تبدو األوراق النقدية احلقيقية. 

لندرسها اآلن.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع ورقة نقدية بقيمة 1 جنيه أو صورة ملّونة لها. التجول في الفصل لعرضها على التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: هذه هي الورقة النقدية التي متثل جنيًها مصرًيا واحًدا أو 1 جــ . ارفعوا إحدى أوراقكم النقدية بقيمة 1 جنيه. 
ميكنكم رؤية الرقم 1 على هذه الورقة النقدية. يبنّي لنا هذا الرقم أن قيمة الورقة النقدية هي جنيه واحد. اذكروا شيًئا ميكنكم 

شراؤه بجنيه واحد. ارفعوا أيديكم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع جنيه واحد وهم في مقاعدهم. تفّحص الورقة النقدية. رفع أيديهم لذكر سلعة سعرها 1 جنيه.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار العملية باستخدام فئات أوراق نقدية أخرى. رفع كل ورقة نقدية مما يلي أو صورة لها والتجّول في أنحاء 
 الفصل ليراها التالميذ ويتفحصونها ويذكرون شيًئا سعره يساوي قيمة هذه الورقة النقدية: 5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيًها و50 جنيًها 

و100 جنيه.

يقول املعلم ما يلي: لنستكشف هذه األوراق النقدية أكثر. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 61: 
التطبيق.

ملحوظة للمعلم: كن على علم بأن اجلدول املوضح في كتاب التالميذ يتضمن الفئة النقدية 200 جنيه، ولكن عندما يستخدم الطالب األوراق 
النقدية كأدوات للعب ، فإن 100 جنيه هي أكبر فئة سيستخدمونها.

يقوم التالميذ مبا يلي: إخراج كتبهم واالنتقال إلى الصفحة الصحيحة.

يقول املعلم ما يلي: سترون على أحد جانبي هذه الصفحة صورة لكل ورقة من أوراقنا النقدية. أواًل، عليكم مطابقة إحدى أوراقكم 
النقدية مع صورتها في كتاب التلميذ. ميكنكم وضع ورقتكم النقدية فوق الصورة مباشرة. سترون بجوار كل ورقة نقدية مساحة 
فارغة. عليكم كتابة قيمة كل ورقة نقدية في الفراغ املجاور لصورة تلك الورقة. تذّكروا أن تبحثوا عن األعداد املكتوبة على الورقة 

النقدية ملساعدتكم. وتذّكروا أن تكتبوا جــ بعد كل عدد. ألن ذلك يخبرنا أن العدد يشير إلى مبلغ مالي.

 يقوم التالميذ مبا يلي: مطابقة األوراق النقدية مع صور األوراق النقدية في كتاب التلميذ. كتابة قيمة الورقة النقدية بجانب 
صورتها.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ملالحظة التالميذ أثناء تأديتهم للنشاط. اإلجابة عن األسئلة وتقدمي املساعدة عند احلاجة. بعد 5 
دقائق تقريًبا، يستخدم املعلم إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: لنلعب لعبة التقدير. تذّكروا، عندما نقّدر، فإننا نستخدم كل معرفتنا إليجاد التخمني األفضل. سنقّدر أسعار 
بعض األشياء. عندما أرفع شيًئا ما، أريد منكم رفع ورقة نقدية قد تستخدمونها لدفع ثمن ذلك الشيء. لنجّرب الشيء األول.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع مشبك ورق.

النقدية لقيمةالورقة  ا

1 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 61: التطبيق

اإلرشادات: طابق األوراق النقدية التي معك مع صور األوراق النقدية في اجلدول. ثم اكتب قيمة كل ورقة نقدية 
مقابل صورتها.
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يقوم التالميذ مبا يلي: رفع الورقة النقدية التي يقّدرون أنها تقابل ثمن مشبك الورق.

يقول املعلم ما يلي: صحيح. عليكم رفع ورقة نقدية بقيمة 1 جنيه. ثمن مشبك الورق الواحد جنيه واحد تقريًبا. لنأخذ مثااًل آخر.

يقوم املعلم مبا يلي: مواصلة العمل باستخدام أشياء أخرى بالترتيب التالي: ممحاة )5 جــ( ودّباسة )10 جــ(، ولعبة صغيرة )20 جــ(، ودمية 
أطفال )50 جــ(، ولعبة لوحية )100 جــ(.

هون إلى عمل روابط مع  مالحظة للمعلم: يتأّمل التالميذ ما تعلّموه اليوم عن املال، واجلنيه املصري، ومجموعتهم من األوراق النقدية. ثم ُيوجَّ
األعداد على األوراق النقدية والسلع واخلدمات التي ميكنهم شراؤها بها. الهدف هو تأسيس رابط يشير إلى أنه ميكن استخدام األوراق 

النقدية ذات األعداد الكبيرة لشراء عدد أكبر من السلع أو سلع أعلى ثمًنا.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 61: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 61: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: تعّلمنا اليوم عن األوراق النقدية التي نستعملها وعدد اجلنيهات املصرية التي متثلها كل ورقة. ما الذي 
الحظته حول األوراق النقدية املختلفة؟ ما العالقات التي ميكن أن تالحظها بني العدد املكتوب على كل ورقة نقدية واألشياء 

واخلدمات التي ميكن أن تشتريها كل ورقة؟ سجل أفكارك في كتابك.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة أفكارهم أو رسمها في كتبهم.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومراجعة ما كتبه التالميذ في دفاترهم أثناء عملهم. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين قد 
يحتاجون إلى املزيد من التعليمات أو الدعم. يوّفر كتاب التلميذ بيانات تقييم تكويني قيِّمة.

يقول املعلم ما يلي: سنستخدم أوراقنا النقدية مجدًدا في درسنا التالي. لنجمعها في رزمة واحدة. سأعطيكم ______ 
)حقيبة، مشبك ورق، ظرًفا( حلفظ أوراقكم النقدية في مكان واحد.

يقوم التالميذ مبا يلي: جمع أوراقهم النقدية ووضعها مًعا.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ بتخزين أوراقهم النقدية أو جمعها بغرض تخزينها.

الصف الثاني االبتدائي2

الدرس 61: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ما الذي الحظته عن األوراق النقدية املختلفة؟ ما الروابط التي ميكن أن  اإلرشادات: تأمَّ
تستنتجها  بني األرقام املكتوبة على كل ورقة نقدية واألشياء واخلدمات التي ميكنك شراؤها بكل ورقة نقدية؟ 

اكتب أفكارك أو ارسمها.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 62:
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي وقع عليه االختيار نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ 
واجلزء اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقوم املعلم مبا يلي: جمع بيانات للتمثيل البياني "عدد البنات وعدد األوالد املوجودين في املدرسة كل يوم؟" كما في الدرس 61. 

يقوم التالميذ مبا يلي: مساعدة املعلّم في جمع البيانات ومتثيلها بيانًيا. ثم اإلجابة عن األسئلة عن بيانات اليوم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع أوراق نقدية ذات الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه  •

مصري لتكوين مجموع محّدد.
مناقشة الطرق اخملتلفة جلمع األوراق النقدية للحصول  •

على مجموع محّدد.

ال حاجة لتحضير جديد.

الورقة النقدية •
العملة •
التحليل •
جنيه مصري )جــ( •
مجموعات متساوية •
النقود •

ركن رياضيات التقومي •
مجموعة أوراق نقدية مصرية )ذات  •

الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه 
مصري(.

مجموعات أوراق نقدية للتالميذ  •
)مجموعة واحدة لكل تلميذ(

كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يستكشف التالميذ طرًقا مختلفًة لتكوين مجموعات من املبالغ املالية متساوية القيمة باستخدام األوراق 
النقدية ذات الفئات 1 و5 و10 و20 و50 و100 جنيهات. ويتوصلون أيًضا إلى أنه ميكنهم جتميع أوراق نقدية صغيرة القيمة لتكوين مبالغ مالية 
تساوي املبالغ املالية ألوراق أعلى قيمة. متثل هذه الطريقة إستراتيجية حتليلية، وتعّد تطبيًقا هاًما للحياة العملية يستفيد منه التالميذ عند 

شراء السلع.

إلثراء جتربة التعلّم هذه باستخدام مهارات التفكير احلاسوبي، اطلب من التالميذ متييز أي أمناط يالحظونها عند تعاملهم مع املال. وضع 
في حسبانك أيًضا إعداد مكان لتعلم الرياضيات ميكن للتالميذ التدرب فيه على حتليل األوراق النقدية وجمعها إليجاد طرق مختلفة للحصول 

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

تعلَّم )40 دقيقة(

على مجموع املبالغ املعطاة. على التالميذ كتابة طريقة حلهم ولصقها في املكان، وعليك تشجيعهم على مشاركة أفكارهم مع اآلخرين 
ومقارنتها.

1. يقول املعلم ما يلي: استكشفنا أمس األوراق النقدية وحتّدثنا عن العملة، أو املال. التفت إلى زميلك املجاور وأخبره بشيء واحد 
تعّلمته أمس عن املال.

يقوم التالميذ مبا يلي: إخبار زمالئهم املجاورين بشيء واحد تعلّموه عن املال.

يقوم املعلم مبا يلي: يختار مجموعتني أو ثالث مجموعات من تلميذين لكل مجموعة ليشاركوا أفكارهم مبثابة مراجعة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم أفكارهم مع الفصل.

2. يقول املعلم ما يلي: هل تذكرون أني قلت أمس أني سأذهب إلى املتجر لشراء بعض الفاكهة؟ حسًنا، حني وصلت إلى املتجر، 
تبنّي لي أن السعر اإلجمالي للفاكهة يساوي 5 جنيهات. ولكن واجهتني مشكلة، وهي أنه لم تكن معي ورقة بقيمة 5 جنيهات. 

كانت معي ست ورقات بقيمة 1 جنيه وورقة واحدة بقيمة 10 جنيهات، ولكن لم تكن معي أي ورقة نقدية بقيمة 5 جنيهات. إًذا، كيف 
ميكنني دفع ثمن الفاكهة؟ سأعطيكم بعض الوقت للتفكير كي تتوصلوا إلى إستراتيجية حلل مشكلتي هذه. شاركوا أفكاركم مع 

زمالئكم املجاورين. عندما تكونون مستعدين، ارفعوا أيديكم.

 يقوم التالميذ مبا يلي: استثمار وقت التفكير للتفكير في إستراتيجية حلل املسألة. مشاركة تفكيرهم مع زمالئهم املجاورين. 
رفع أيديهم حني يكونون مستعدين.

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة الفرصة للتالميذ للتفكير. االنتظار حتى يرفع معظم التالميذ أيديهم ثم اختيار بعض التالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد اإلستراتيجيات املالئمة. تصحيح املفاهيم اخلطأ الرئيسية لدى التالميذ. مبا أن التالميذ بدأوا يتعلمون عن 
النقود للتّو، فمن غير الضروري تصحيح كل املفاهيم اخلطأ، بل فقط تلك التي ميكن أن تعيق تفكيرهم الحًقا.

يقول املعلم ما يلي: سمعت بعضكم يقول إننا نستطيع جمع أوراق نقدية مختلفة مًعا للحصول على 5 جنيهات. حني يكون لدينا 
عدد أكبر، ميكننا حتليله إلى أعداد أصغر. لنلِق نظرة على مسألتي.

مالحظة للمعلم: ميكن أن يقول التالميذ أيًضا: "استخدم ورقة نقدية كبيرة واحصل على الباقي". هذه إستراتيجية هامة )ودقيقة( أخرى 
للتحليل.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ أوراقًا نقديةً أو مطالبتهم بإخراجها. رسم ورقة نقدية واحدة بقيمة 5 جنيهات على السبورة:

يقول املعلم ما يلي: سعر فاكهتي 5 جنيهات. باستخدام أوراقكم النقدية، اعثروا على طريقة للحصول على مبلغ 5 جنيهات بدون 
استخدام الورقة النقدية بقيمة 5 جنيهات. حني تعثرون على طريقة، أريد منكم أن تقفوا.

 يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام األوراق النقدية للعثور على طريقة للحصول على مبلغ 5 جنيهات بدون استخدام الورقة 
النقدية بقيمة 5 جنيهات. الوقوف عندما يعثرون على إجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ أن يجلسوا. استخدام عصي األسماء الختيار تلميذ ملشاركة إجابته.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التلميذ الذي وقع عليه االختيار إجاباته.

يقول املعلم ما يلي: نعم، كان ميكن أن أستخدم خمس أوراق نقدية بقيمة 1 جنيه لدفع ثمن الفاكهة ألن خمس أوراق نقدية بقيمة 
1 جنيه تساوي ورقة نقدية واحدة بقيمة 5 جنيهات.

 يقوم املعلم مبا يلي: كتابة عالمة يساوي "=" على السبورة بجوار رسم الورقة النقدية بقيمة 5 جنيهات، ثم رسم 5 أوراق نقدية بقيمة 
1 جنيه. انظر إلى املثال التالي.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا تالميذي األعزاء. لنأخذ مثااًل آخر.

5 جــ

1 جــ1 جــ1 جــ1 جــ1 جــ=5 جــ
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يقوم املعلم مبا يلي: رسم ورقة نقدية واحدة بقيمة 10 جنيهات على السبورة:

يقول املعلم ما يلي: استخدموا أوراقكم النقدية للحصول على مبلغ 10 جنيهات بدون استخدام الورقة النقدية بقيمة 10 جنيهات. 
قفوا عندما تعثرون على إجابة.

 يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام األوراق النقدية للعثور على طريقة للحصول على مبلغ 10 جنيهات بدون استخدام الورقة 
النقدية بقيمة 10 جنيهات. الوقوف عندما يعثرون على إجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصي األسماء الختيار تلميذ ملشاركة إجابته.

 يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التلميذ الذي وقع عليه االختيار إجابته.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة إجابة التلميذ على السبورة )إذا كانت صحيحة(. وإذا لم تكن صحيحة، مطالبة التلميذ بالتعّرف على خطئه. 
السماح للتلميذ بأن يطلب املساعدة من أصدقائه. حاملا تكون لديك إجابة صحيحة واحدة على السبورة، واصل العمل.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم طريقة مختلفة للحصول على مبلغ 10 جنيهات باستخدام أوراقكم النقدية.

 يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التلميذ الذي وقع عليه االختيار إجابته.

يقول املعلم ما يلي: هذا صحيح. هناك طريقتان لنحصل على مبلغ 10 جنيهات باستخدام األوراق النقدية املوجودة في 
مجموعتكم.

يقوم املعلم مبا يلي: توضيح الطريقة الثانية على السبورة )كلتا الطريقتني موضحة أدناه(. تذّكر أنه مع التالميذ خمس أوراق نقدية بقيمة 1 
جنيه، ولذلك ال يستطيعون تكوين مجموعة من عشر أوراق نقدية بقيمة 1 جنيه.

3. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 62: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتبهم واالنتقال إلى صفحة الدرس 62: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: ستلعبون لعبة للتدرب على تكوين مبالغ مالية أخرى. اسم هذه اللعبة "لعبة موظف البنك".

سأنظمكم في مجموعات من ثالثة تالميذ. وستتبادلون األدوار بحيث ميثل كل منكم دور موظف البنك مرة واحدة. يختار موظف 
البنك مبلًغا واحًدا: 20 جنيًها أو 50 جنيًها أو 100 جنيه. على التلميذين اآلخرين العثور على طريقة لتكوين ذلك املبلغ باستخدام 

أوراقهم النقدية. وميكنهما جتميع مجموعاتهما من األوراق النقدية حلل املسألة. وحاملا يتمكنان من تكوين املبلغ املالي الذي 
يختاره موظف البنك، على التلميذين توضيحها في كتاب التلميذ، كما فعلت أنا على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: مساعدة التالميذ في تكوين مجموعات من ثالثة تالميذ عبر العّد بصوت مرتفع.

يقوم التالميذ مبا يلي: العّد بصوت مرتفع لتكوين مجموعات صغيرة.

يقول املعلم ما يلي: اعثروا على مكان لتجلسوا فيه وتعملوا مًعا. حتتاجون إلى كتاب التلميذ ومجموعتكم من األوراق النقدية 
وقلم رصاص. حاملا جتلسون مًعا، ابدأوا ممارسة اللعبة.

 يقوم التالميذ مبا يلي: العثور على مكان في الفصل ليجلسوا فيه مع مجموعتهم. أخذ كتب التالميذ وأوراق نقدية. لعب لعبة 
"موظف البنك" في مجموعات وتوضيح إجاباتهم في كتبهم.

مالحظة للمعلم: إذا انتهى التالميذ مبكًرا، فتحد قدراتهم بأن يعثروا على طريقة أخرى لتكوين مبالغ 20 و50 و100 جنيه مصري.

10 جــ

1 جــ1 جــ1 جــ1 جــ1 جــ5 جــ=10 جــ

5 جــ5 جــ=10 جــ

3 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 62: التطبيق

اإلرشادات: تبادل مع زمالئك األدوار في متثيل دور موظف البنك. يختار موظف البنك ورقة نقدية واحدة )من فئة 
20 جنيًها أو 50 جنيًها أو 100 جنيه(. بعد ذلك، استخدم أوراقك النقدية لتكوين املبلغ الذي يشير إليه املوظف. اكتب 

املبلغ في الفراغ األول. ثم ارسم إجابتك في الفراغ الثاني. 

.1

.2

.3

=

=

=
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ف التالميذ اليوم على العديد من الطرق لتكوين املبالغ 5 و10 و20 و50 و100 جنيه باستخدام أوراقهم النقدية. على التالميذ  مالحظة للمعلم: تعرَّ
تأّمل ما تعلّموه مبقارنة مجموعاتهم مع مجموعات زمالئهم املجاورين. بعد ذلك، يدرس التالميذ أوجه تشابه مجموعاتهم واختالفها 

ويناقشون ما إذا كانت هناك أي طرق أخرى لتكوين تلك املبالغ املالية.

1. يقول املعلم ما يلي: أثناء تأّملنا اليوم، أوّد أن تقارنوا مجموعاتكم من األوراق النقدية مع مجموعات زمالئكم املجاورين. قارنوا 
املجموعتني لكل مبلغ. هل هما متماثلتان؟ هل هما مختلفتان؟ هل هناك طريقة أخرى لتكوين املبلغ؟ ناقشوا زمالءكم.

 يقوم التالميذ مبا يلي: مقارنة مجموعات أوراقهم النقدية مع مجموعات زمالئهم املجاورين. مناقشة مجموعات أخرى بديلة 
بالنسبة ملبالغ مالية مختلفة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم يا تالميذي األعزاء. ميكنكم إعادة كتبكم وأوراقكم النقدية إلى حقائبكم. وسنستخدمها 
مجدًدا في درسنا التالي.

يقوم التالميذ مبا يلي: إعادة كتب التلميذ ومجموعات األوراق النقدية إلى حقائبهم.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومالحظة التالميذ وهم يعملون وتقدمي املساعدة عند احلاجة. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين 
قد يعانون صعوبة في التعّرف على األوراق النقدية أو عد املال. بعد 10 دقائق تقريًبا، يستخدم املعلم إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: إذا جمعتم أوراقكم النقدية، ففرقوها إلى مجموعات فردية مجدًدا. أبقوا كتاب التلميذ لديكم مفتوًحا وعودوا 
إلى مقاعدكم ومعكم كتبكم وأوراقكم النقدية.

يقوم التالميذ مبا يلي: العودة إلى مقاعدهم ومعهم كتاب التلميذ واألوراق النقدية.
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نظرة عامة الدرس 63
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي وقع عليه االختيار نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ 
واجلزء اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقوم املعلم مبا يلي: جمع بيانات للتمثيل البياني للفصل كما في الدرس 61.

يقوم التالميذ مبا يلي: مساعدة املعلّم في جمع البيانات ومتثيلها بيانًيا. ثم اإلجابة عن األسئلة عن بيانات اليوم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع أوراق نقدية ذات الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه  •

مصري لتكوين مجموع محّدد.
حتليل فئات نقدية كبيرة إلى فئات أصغر. •

ال حاجة لتحضير جديد.

الورقة النقدية •
العملة •
التحليل •
فئة •
جنيه مصري )جــ( •
النقود •

ركن رياضيات التقومي •
مجموعة أوراق نقدية مصرية )ذات  •

الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه 
مصري(.

مجموعات أوراق نقدية للتالميذ  •
)مجموعة واحدة لكل تلميذ(

كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يتدرب التالميذ على جتميع األوراق النقدية لتكوين اجملاميع املطلوبة. ُيعطى التالميذ صوًرا لسلع مع 
أسعارها. عليهم استخدام أوراقهم النقدية لتكوين املبالغ املالية الالزمة لدفع ثمن تلك السلع، ثم رسم مجموعاتهم في كتاب الرياضيات 

للتالميذ. ُتعد هذه املهارة مهارة حتليل هامة يحتاج التالميذ إلى تعلّمها واستخدامها في العالم احلقيقي.

وُيعد حتليل املسائل الكبيرة إلى مسائل أصغر مهارة تفكير حاسوبي هامة. يتيح نشاط التعلّم هذا للتالميذ التدرب على التحليل على نطاق 
محدود ومضبوط بحيث يتسّنى لهم وضع تصّور عن العملية وتطبيقها على مسائل أكبر الحًقا.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

تعلَّم )40 دقيقة(

1. يقول املعلم ما يلي: تعّلمنا أمس أنه بإمكاننا جتميع أوراق نقدية صغيرة القيمة لتكوين مبلغ يساوي قيمة ورقة نقدية أكبر 
قيمة. هناك تعبير آخر للمبلغ املكتوب على الورقة النقدية، أال وهو كلمة "فئة". تضم مجموعتكم من األوراق النقدية فئات 

متعددة مختلفة. هل ميكنكم قول كلمة "فئة" معي؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: فئة.

يقول املعلم ما يلي: نعرف مفردة أخرى من الصف الثاني االبتدائي ميكننا استخدامها وتعني تقسيم عدد كبير إلى مجموعة من 
األعداد األصغر. إذا تذكرمت هذه الكلمة، فاهمسوا بها إلّي عند العّدة الثالثة. واحد، اثنان، ثالثة.

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس بكلمة: حتليل.

يقول املعلم ما يلي: هذا صحيح، حتليل. عندما نستخدم املال، من الضروري أن نستطيع حتليل املبالغ الكبيرة أو تقسيمها إلى 
مبالغ أصغر. إذا كان سعر سلعة ما 20 جنيًها، ميكنكم شراؤها رغم ذلك حتى لو لم تكن معكم ورقة نقدية قيمتها 20 جنيًها. 

ولكي تعرفوا الورقة النقدية التي حتتاجون إليها، ميكنكم حتليل العدد 20. حتدثوا إلى زمالئكم املجاورين عن طريقة ميكنكم 
استخدامها لتحليل مبلغ 20 جنيًها.

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة زمالئهم املجاورين بشأن طريقة ميكن استخدامها لتحليل مبلغ 20 جنيًها.

2. يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع. لسوء احلظ، عندما تشترون سلًعا، من النادر أن يكون سعرها بالضبط 1 أو 5 أو 10 أو 
20 أو 50 أو 100 جنيه. سنتدرب اليوم على العثور على مجموعة من الطرق لتجميع األوراق النقدية للحصول على مبلغ ما. لنجرب 

ذلك اآلن.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم كرة على السبورة عليها ملصق سعر بقيمة 22 جنيًها.

يقول املعلم ما يلي: استخدموا أوراقكم النقدية لتكوين مبلغ 22 جنيًها. وإذا لم حتتاجوا إلى استخدام أوراقكم النقدية للعثور 
على إجابة، فال بأس في ذلك أيًضا. عندما تتوصلون إلى طريقة، ارفعوا اإلبهام إلى أعلى.

 يقوم التالميذ مبا يلي: جتميع أوراق نقدية لتكوين مبلغ 22 جنيًها. ثم رفع اإلبهام إلى أعلى  عندما معرفة اإلجابة. يشارك 
التالميذ الذين وقع عليهم االختيار إجاباتهم مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: السماح لعدة تالميذ مبشاركة إجاباتهم. على الرغم من أن معظم التالميذ سيشّكلون مبلغ 22 جنيًها باستخدام 
األوراق النقدية التي معهم، قد يتعّرف بعض التالميذ على مجموعات أخرى، كاثنتني وعشرين ورقة نقدية بقيمة 1 جنيه. اكتب إجابات 

التالميذ على السبورة باستخدام التنسيق املبنّي كما يلي.
22 جنيًها = 10 جنيهات، 10 جنيهات، 1 جنيه، 1 جنيه •
22 جنيًها = 10 جنيهات، 5 جنيهات، 5 جنيهات، 1 جنيه، 1 جنيه •
22 جنيًها = 5 جنيهات، 5 جنيهات، 5 جنيهات، 5 جنيهات، 1 جنيه، 1 جنيه •
22 جنيًها = 20 جنيًها، 1 جنيه، 1 جنيه •

3. يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. لقد ابتكرمت الكثير من الطرق املختلفة لعرض مبلغ 22 جنيًها باستخدام أوراقنا النقدية. 
اآلن، حان الوقت لتتدربوا بأنفسكم. انتقلوا إلى صفحة الدرس 63: طّبقوا ما تعّلمتموه في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 63: التطبيق في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: سترون في كتبكم ست سلع مختلفة مع أسعارها. استخدموا أوراقكم النقدية لتكوين مبالغ تساوي كل سعر. 
اكتبوا مجموعة األوراق النقدية التي استخدمتموها كما فعلت على السبورة متاًما.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى السبورة. التأكد من فهم التالميذ لإلرشادات.

 يقوم التالميذ مبا يلي: العمل كل على حدة لتكوين مبالغ تساوي األسعار املعروضة. كتابة مجموعات األوراق النقدية التي 
استخدموها.

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة الوقت للتالميذ لالنتهاء. عندما ينتهي التالميذ، استخدم إشارة جذب االنتباه.

مالحظة للمعلم: اطلب من التالميذ العثور على طريقة أخرى لتكوين كل مبلغ من املبالغ وذلك مبثابة نشاط إثرائي للتالميذ الذين ينتهون 
مبكًرا.

2. كرة قدم: 206 جــ1. مجموعة كتب: 28 جــ

4. أداة حتكم ألعاب فيديو: 427 جــ3. شاحنة لعبة: 149 جــ

6. لعبة لوحية: 126 جــ5. دمية: 39 جــ

الصف الثاني االبتدائي4

الدرس 63: التطبيق

اإلرشادات: استخدم أوراقك النقدية لتكوين فئات نقدية إلجمالي املبلغ املوضح في اجلدول. ارسم فئات األوراق 
النقدية التي استخدمتها لشراء كل شيء.
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يقول املعلم ما يلي: شاركوا عملكم مع زمالئكم املجاورين. وتذكروا أنه ميكن أن تكون لديكم مجموعات مختلفة، وال بأس في ذلك 
طاملا أن املجاميع متماثلة. حتققوا من عمل بعضكم البعض.

يقوم التالميذ مبا يلي: تبادل كتاب التلميذ مع زمالئهم املجاورين والتحقق من عمل بعضهم.

يقوم املعلم مبا يلي: السماح للتالميذ خالل بقية اجلزء اخلاص بـ "تعلّم" بالتحقق من عمل زمالئهم املجاورين. التجول وتقدمي املساعدة 
حسب احلاجة.

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، تدرب التالميذ على جمع فئات مختلفة من األوراق النقدية مًعا لتكوين مجموٍع ُمحدد. بالنسبة للجزء 
اخلاص بتأّمل، يتأّمل التالميذ جتربتهم التي عايشوها عند حتليل املبالغ املالية.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 63: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 63: كراس الرياضيات.

ل اليوم، اكتبوا عن تأّمالتكم حول حتليل األعداد أو ارسمها. ملاذا من املهم أن  يقول املعلم ما يلي: بالنسبة للجزء اخلاص بتأمَّ
نعرف كيفية حتليل أعداد كبيرة إلى أعداد صغيرة حينما نتعّلم عن النقود ونستخدمها؟ استخدموا بعض وقت التفكير ثم اكتبوا 

أفكاركم في صفحة كراس الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام وقت التفكير لتأّمل التحليل. كتابة تأّمالتهم أو رسمها.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول ومطالبة بعض التالميذ بشرح تفكيرهم لك. وهذه طريقة ممتازة ملعرفة ما إذا كان التالميذ يستوعبون الفكرة 
الكبرى. يعتبر كّراس الرياضيات مصدًرا قّيًما لبيانات التقييم التكويني.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع يا تالميذي األعّزاء. ميكنكم وضع كتاب التلميذ وأوراقكم النقدية في حقائبكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتاب التلميذ واألوراق النقدية في حقائبهم.

5 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 63: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. اشرح بالرسم أو الكتابة لتوضح أهمية تعلم طرق حتليل مكونات األعداد كما تعلمتها عن حتليل  اإلرشادات: تأمَّ
فئات النقود.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 64
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي وقع عليه االختيار نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ 
واجلزء اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقوم املعلم مبا يلي: جمع بيانات للتمثيل البياني للصف كما في الدرس 61.

يقوم التالميذ مبا يلي: مساعدة املعلّم في جمع البيانات ومتثيلها بيانًيا. ثم اإلجابة عن األسئلة عن بيانات اليوم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع أوراق نقدية ذات الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه  •

مصري لتكوين مجموع محّدد.
التعّرف على الطرق اخملتلفة جلمع األوراق النقدية  •

للحصول على مجموع محّدد.

ارسم ملصًقا عليه سلع وأسعار وفئات من العملة. انظر جتهيزات املعلم للفصل للحصول على تعليمات مفصلة ومثال.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
ملصق لألشياء واألسعار والنقود •
مجموعة أوراق نقدية مصرية )ذات  •

الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه 
مصري(.

مجموعات أوراق نقدية للتالميذ  •
)مجموعة واحدة لكل تلميذ(

كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يستكمل التالميذ النشاط الذي أنتهوا منه في الدرس 63. ُيعطى التالميذ نقوًدا بالعملة املصرية، ويحددون 
مجموعها، ثم يطابقون اجملموع مع سلعة عليها ملصق سعر يحمل املبلغ نفسه. يتيح هذا النشاط التدرب على التفكير احلاسوبي، وال سيما 

حل املسائل والتحليل، وُيكسب التالميذ القدرة التلقائية على حتليل العملة وجتميعها.

1. يقول املعلم ما يلي: حتّدثوا إلى زمالئكم املجاورين عن سبب أهمية تعّلم كيفية عّد اجلنيهات املصرية وجمعها بالنسبة لنا. 
ارفعوا اإلبهام إلى أعلى  عندما تكونون مستعدين ملشاركة أفكاركم.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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 يقوم التالميذ مبا يلي: التحّدث إلى زمالئهم املجاورين عن سبب أهمية تعلّم كيفية عّد اجلنيهات املصرية وجمعها. رفع 
اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم.

2. يقول املعلم ما يلي: نظرنا أمس إلى صور لسلع مع أسعارها واستخدمنا األوراق النقدية لتكوين ذلك املبلغ. اليوم، سنعّد أوراًقا 
نقدية ثم نطابق املبلغ مع السلعة التي حتمل نفس السعر على امللصق. لنؤّد املثال األول مًعا.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض ملصق عليه سلع وأسعار وفئات من النقود. اإلشارة إلى كل جزء من امللصق أثناء الشرح.

يقول املعلم ما يلي: ميكنكم أن تروا أن املسألة تضم جانبني اثنني. ففي جانب، نرى مجموعات من األوراق النقدية باإلضافة إلى 
فراٍغ لكتابة املجموع. وفي اجلانب اآلخر، نرى صوًرا لسلٍع عليها ملصقات أسعارها. ونستطيع أن نرى بجوار كل جزء نقًطا سوداء.

علينا وصل النقطتني من خالل مطابقة كل مجموعة من األوراق النقدية مع السلعة التي عليها ملصق سعر يحمل املبلغ نفسه. 
كيف علينا أن نبدأ برأيكم؟ ارفعوا اإلبهام ألعلى إذا كانت لديكم فكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد اإلجابات الصحيحة. تصحيح املفاهيم اخلطأ الرئيسية.

يقول املعلم ما يلي: نعم، علينا إيجاد مجموع كل مجموعة من األوراق النقدية. أخرجوا نقودكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: إخراج مجموعات أوراقهم النقدية.

يقول املعلم ما يلي: استخدموا أوراقكم النقدية جلمع 50 جنيًها و20 جنيًها و1 جنيه. ميكنكم أيًضا استخدام إستراتيجيات 
الرياضيات الذهنية أو مخطط 120 للجمع. على سبيل املثال، ميكنني استخدام إستراتيجية جمع العشرات ألني أعرف أن العدد 50 

يتألف من 5 عشرات وأن العدد 20 يتألف من عشرتني. ارفعوا أيديكم عند إيجادكم املجموع.

 يقوم التالميذ مبا يلي: جمع األعداد إليجاد اجملموع. رفع أيديهم حني ينتهون. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار 
إجاباتهم مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة اإلجابة الصحيحة على امللصق.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. يساوي املجموع 71 جنيًها. 50 زائد عشرتني يساوي 60، 70، وبإضافة 1 تكون اإلجابة 71. اآلن، جنمع 
20 جنيًها مع 20 جنيًها مع 5 جنيهات إليجاد املجموع التالي. استخدموا أوراقكم النقدية أو إستراتيجيات الرياضيات الذهنية أو 

مخطط 120.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار إجاباتهم مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة اإلجابة الصحيحة على امللصق.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. يساوي املجموع 45 جنيًها. 20 زائد عشرتني يساوي 30، 40، وبإضافة 5 تكون اإلجابة 45. مبا 
أنه لدينا املجاميع اآلن، ميكننا رسم خطوط لتوصيلها مع السلع املقابلة لها.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ برسم خطوط لتوصيل النقاط املتقابلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرسم التالميذ الذين وقع عليهم االختيار خطوًطا لتوصيل النقاط املتقابلة.

3. يقول املعلم ما يلي: طابقنا كل مجموعة من األوراق النقدية مع السلعة التي عليها ملصق سعر يحمل املبلغ نفسه. حان 
الوقت لتجربوا بعض األمثلة بأنفسكم. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 64: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتب التلميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 64: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: ستعملون مبفردكم لتكملة هذا النشاط. استخدموا أوراقكم النقدية أو إستراتيجيات الرياضيات الذهنية أو 
مخطط 120 ملساعدتكم في اجلمع. وتذّكروا أن تكتبوا املجموع في كتبكم وأن ترسموا خًطا لتوصيل كل مجموع مع السلعة التي لها 

سعر مساٍو لهذا املجموع.

الصف الثاني االبتدائي6

الدرس 64: التطبيق

اإلرشادات: اجمع املبالغ املالية. ِصل كل ناجت جمع مع أحد األسعار املوجودة على اليسار، برسم خط 
يصل بني النقطتني.

1 جــ1 جــ1 جــ50 جــ100 جــ

1 جــ1 جــ1 جــ5 جــ10 جــ

1 جــ1 جــ5 جــ10 جــ10 جــ

1 جــ1 جــ

10 جــ10 جــ10 جــ50 جــ100 جــ

1 جــ1 جــ1 جــ1 جــ

1 جــ1 جــ10 جــ10 جــ10 جــ

1 جــ1 جــ

1 جــ10 جــ50 جــ

جــ

جــ

جــ

جــ

جــ

جــ

دمية: 29 جــ

دراجة سكوتر: 153 جــ

حذاء تزلّج: 61 جــ

شاحنة لعبة: 34 جــ

سلة فواكه: 18 جــ

عربة جّر: 184 جــ
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يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبفردهم حلل كل مسألة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل، أثناء عمل التالميذ، واإلجابة عن األسئلة، وعرض املساعدة حسب احلاجة. تدوين مالحظات عن 
التالميذ الذين قد يحتاجون إلى املزيد من التدريس أو الدعم. يوّفر هذا النشاط بيانات تقييم تكويني قيِّمة.

مالحظة للمعلم: اطلب من التالميذ الذين ينتهون مبكًرا إيجاد طرق مختلفة لتكوين اجملاميع املعروضة على ملصقات السعر وذلك مبثابة 
نشاط إثرائي.

للتوّسع في تطبيق التالميذ ملهارات التفكير احلاسوبي، أعط اإلجابات الصحيحة )بدون الكشف عن اخلطوات الصحيحة( واطلب من التالميذ 
مراجعة عملهم للتعّرف على أخطائهم وحتديد كيفية ارتكابهم لها. على التالميذ تصحيح أخطائهم.

يقوم املعلم مبا يلي: املرور على كل سؤال مع التالميذ، والسماح لهم بالتعّرف على أخطائهم وتصحيحها. استدعاء التالميذ ملشاركة 
إجاباتهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحقق من عملهم وتصحيحه. يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم إجاباتهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: أرجو أن حتتفظوا بكتاب التلميذ بني أيديكم.

مالحظة للمعلم: في اجلزء اخلاص بتأّمل اليوم، يعمل التالميذ مع زمالئهم إليجاد أكبر عدد ممكن من الطرق لتكوين مبلغ 500 جنيه في ثالث 
دقائق فقط. يساعد هذا النشاط املسلّي والالفت التالميذ على مراجعة املهارات التي تدربوا عليها اليوم ويتحّداهم بإعطائهم مجموًعا أكبر 
للتعامل معه. يجب على الزمالء العمل مًعا ألنه عليهم مشاركة مجموعاتهم من األوراق النقدية البتكار طرق متعددة لتكوين مبلغ 500 جنيه.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 64: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

 يقوم التالميذ مبا يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 64: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: بالنسبة جلزء تأّمل اليوم، ستقضون وقًتا ممتًعا مع زمالئكم املجاورين. ستعملون مًعا لتعرفوا عدد الطرق 
التي ميكنكم من خاللها تكوين مبلغ 500 جنيه باستخدام أوراقكم النقدية. سجلوا مجموعاتكم في كتاب التلميذ. ستكون لديكم 

3 دقائق فقط. مستعدون؟ انطلقوا.

 يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم املجاورين البتكار أكبر عدد ممكن من الطرق لتكوين مبلغ 500 جنيه باستخدام 
األوراق النقدية. كتابة مجموعاتهم في صفحة كراس الرياضيات.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ بعد ثالث دقائق بأن يقفوا إذا كانت لديهم مجموعتان على األقل، والبقاء واقفني إذا كانت لديهم أكثر 
من ثالث مجموعات، وهكذا. املواصلة حتى تتبقى مجموعة واحدة فقط. اطلب من التالميذ التصفيق لزمالئهم الذين لديهم أكبر عدد من 

اجملموعات.

7 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 64: كراس الرياضيات

اإلرشادات: تعاون بسرعة مع زميلك املجاور لتكوين مجموعات من فئات األوراق النقدية يكون مجموعها 500 جــ. 
وسّجل هذه املجموعات. 

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 65
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: بالنسبة للجزء األخير من رياضيات التقومي، على التالميذ حتليل التمثيل البياني الذي أنشأوه في الدروس من 61 إلى 64.اإلرشادات

1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي وقع عليه االختيار نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ 
واجلزء اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: خالل األيام األربعة األولى، جمعنا بيانات عن عدد األوالد والبنات املوجودين في املدرسة كل يوم. واليوم، 
سننظر إلى التمثيل البياني الذي أنشأناه وسنجيب عن بعض األسئلة.

يقوم املعلم مبا يلي: طرح أسئلة على التالميذ عن التمثيل البياني. فيما يلي أمثلة عن هذه الطرق.
في أي يوم كان عدد البنات أكبر من عدد األوالد؟ •
في أي يوم كان عدد األوالد أكبر من عدد البنات؟ •
في أي يوم حضر العدد األكبر من األوالد/البنات؟ •
في أي يوم حضر العدد األقل من األوالد/البنات؟ •
ما اليوم الذي حضر فيه العدد األكبر من التالميذ إجمااًل؟ •
ملاذا حضر العدد األقل من التالميذ في يوم ______ برأيكم؟ •

يقوم التالميذ مبا يلي: حتليل التمثيل البياني باألعمدة اخلاص بالفصل واإلجابة عن األسئلة اخلاصة بالبيانات.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع أوراق نقدية ذات الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه  •

مصري لتكوين مجموع محّدد.
التعّرف على الطرق اخملتلفة جلمع األوراق النقدية  •

للحصول على مجموع محّدد.
جمع أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام بدون إعادة  •

التجميع.

ال حاجة لتحضير جديد.

ركن رياضيات التقومي •امليزانية •
مجموعة أوراق نقدية مصرية )ذات  •

الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه 
مصري(.

مجموعات أوراق نقدية للتالميذ  •
)مجموعة واحدة لكل تلميذ(

كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يطبق التالميذ ما تعلّموه عن العملة املصرية وجمع األوراق النقدية. ويعايشون حتدًيا يتعلق باحلياة 
الواقعية عبر "التسّوق" في "متجر" الفصل. حُتّدد ميزانية كل تلميذ بـ 500 جنيه. والتحّدي بالنسبة لهم هو شراء أكبر عدد ممكن من السلع 

بدون جتاوز ميزانيتهم احملددة. يساعدكم هذا النشاط في حتديد ما إذا كان التالميذ يستوعبون قيمة كل فئة ويستطيعون حتليل النقود 
وجمعها أم ال. ومن غير املتوقع أن يتقن التالميذ احلساب املتواصل إلنفاق املال. واملهم في املوضوع أن يشارك التالميذ في عمليات التفكير 

واملناقشات الالزمة إلكمال النشاط.

لتوسيع جتربة التعلّم باستخدام مهارات التفكير احلاسوبي، أنشئ "متجًرا" للفصل يضم سلًعا حقيقيًة يتدرب التالميذ على شرائها. يتيح 
هذا النشاط للتالميذ متثيل الشراء واجلمع والطرح وصرف املبالغ الكبيرة إلى مبالغ صغيرة أثناء متثيلهم دور البائع أو املشتري. ويعّد 

استخدام هذه النماذج الستيعاب املفاهيم املعقدة مهارة تفكير حاسوبي هامة.

1. يقول املعلم ما يلي: خالل األيام القليلة املاضية، استكشفنا عملة وطننا وعملنا على إيجاد طرق مختلفة لتكوين مبالغ 
محددة. أما اليوم، فسيعمل كل منا مع زميله لتمثيل أنه يتسّوق من متجر الفصل. ارفعوا أيديكم إذا سبق لكم أن ذهبتم للتسوق.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم إذا سبق لهم أن ذهبوا للتسوق.

يقول املعلم ما يلي: يدفع الكبار عادًة ثمن السلع، أليس كذلك؟ أما اليوم، أنتم ستنفقون نقودكم بتمثيل شراء سلع مختلفة. من 
فضلكم، أخرجوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 65: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 65: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: في اجلزء العلوي من الصفحة في كتاب التلميذ، ترون املتجر االفتراضي للفصل. هناك العديد من 
السلع املتنوعة وذات األسعار املختلفة.  سيكون معك ومع زميلك املجاور مبلغ 500 جنيه إلنفاقه في املتجر. مبلغ 500 جنيه هو 

ميزانيتكما. وامليزانية هي املبلغ األقصى من املال الذي ميكن إنفاقه، أو هو املبلغ الذي تخطط إلنفاقه. هناك أيًضا مخطط في 
الصفحة املقبلة. عليك أنت وزميلك أن تسّجال على هذا املخطط السلع التي تريدان شراءها وسعر كل سلعة.

يقوم التالميذ مبا يلي: النظر في كتاب التلميذ للعثور على املتجر االفتراضي واخملطط الذي عليهما أن يسجال فيه عملهما.

يقول املعلم ما يلي: التحّدي بالنسبة لك ولزميلك هو أن تشتريا أكبر عدد ممكن من السلع مقابل مبلغ الـ 500 جنيه الذي 
متلكونه. يتطلب ذلك شيًئا من التفكير الناقد والتخطيط بعناية. ما اإلستراتيجية التي ستستخدمانها كي تضمنا شراء معظم 

السلع مبالكما؟ كيف ستتأكدان من عدم جتاوز مبلغ الـ 500 جنيه؟ فكروا للحظة. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تراودكم إحدى 
األفكار.

 يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير بهدوء في اإلستراتيجية التي سيستخدمونها. رفع اإلبهام إلى أعلى  عند االستعداد للمشاركة. 
يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم أفكارهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: مذهل، يا لها من إستراتيجيات رائعة. قد تكون لدى بعضكم إستراتيجيات أخرى تودون جتريبها. في هذا 
التحدي، عليكم كتابة السلع التي تريدون شراءها مع أسعارها. وعليكم أن حتسبوا املبلغ الذي تنفقونه. كيف بوسعكم فعل ذلك؟ 

ارفعوا أيديكم إذا خطرت في بالكم إستراتيجية ما.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار إستراتيجياتهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: أفكار رائعة. حني تقررون شراء سلع، تتمثل إحدى اإلستراتيجيات اجليدة في أن تسجلوا أسعار تلك السلع 
وجتمعوها على الفور. بهذه الطريقة، ميكنكم أن تضمنوا عدم جتاوز ميزانية الـ 500 جنيه. وحينها لن جتمعوا سوى عددين اثنني 

في كل مرة. ما الذي ميكنكم فعله إذا جتاوزمت ميزانيتكم؟ فكروا للحظة. أشيروا لي عندما جتدوا فكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير للحظة. اإلشارة للمعلم عندما يجدوا فكرة. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم.
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الدرس 65: التطبيق 

اإلرشادات: معك 500 جنيه مصري ستنفقها في متجر الفصل. اشتِر أكبر عدد ممكن من األشياء دون أن تتجاوز 
مبلغ الـ 500 جنيه مصري. اكتب اسم كل شيء اشتريته وسعره في اجلدول في الصفحة التالية. واحرص على 

حساب املبالغ التي تنفقها.

دّراجة: 127 جــدمية: 57 جــعلبة أقالم رصاص ألوان: 15 جــ

كرة: 86 جــقميص: 73 جــحذاء: 450 جــ

مقص: 9 جــحلوى: 5 جــمعطف: 335 جــ

صمغ: 3 جــلعبة: 41 جــلعبة لوحية: 101 جــ

حقيبة ظهر: 292 جــكتاب: 28 جــبسكويت: 17 جــ

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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2. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. ميكنكم تغيير آرائكم بشأن السلع التي توّدون شراءها. إذا غيرمت رأيكم، فبإمكانكم مسح 
اسم السلعة وطرح سعرها من املجموع الكلي. وبوسعكم استخدام أوراقكم النقدية لتسهيل العملية إن أردمت. وتستطيعون أيًضا 

استخدام إستراتيجيات الرياضيات الذهنية واملخطط 120 إذا كان ذلك مفيًدا. هل أنتم مستعدون؟ هيا إلى التسّوق.

  يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم املجاورين للتسّوق في متجر الفصل وشراء أكبر عدد ممكن من السلع مقابل 
500 جنيه. كتابة قوائم التسوق واألسعار وحساب املبلغ الكلي املنفق بعد كل عملية "شراء".

يقوم املعلم مبا يلي: التجول وتقدمي املساعدة حسب احلاجة. عند انتهاء التالميذ من التسّوق )أو عند قرب انتهاء جزئية تعلَّم(، استخدم 
إشارة جذب االنتباه.

3. يقول املعلم ما يلي: رائع. التسّوق عمل يحتاج جهًدا. هل تعتقدون أن معنا جميًعا قوائم التسّوق نفسها؟ كيف ميكن أن 
تختلف قوائم تسّوقنا إذا كانت معنا نفس امليزانية؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ ملشاركة أفكارهم. السماح للتالميذ بطلب املساعدة من صديق.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم، مع طلب املساعدة عند احلاجة.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة بعض اجملموعات الثنائية من التالميذ مبشاركة قوائم تسّوقهم. إن أمكن، محاولة التعّرف على اجملموعة 
الثنائية من التالميذ التي اشترت معظم السلع.

يقوم التالميذ مبا يلي: تشارك مجموعات ثنائية وقع عليها االختيار السلع التي اشترتها مببلغ الـ 500 جنيه.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا يا تالميذي األعزاء. أرجو أن حتتفظوا بكتاب التلميذ معكم.

مالحظة للمعلم: يتأّمل التالميذ أنواع القرارات التي كان عليهم اتخاذها اليوم واحملادثات التي أجروها بشأن النقود. ويتعّرفون على ما 
سيفعلونه بطريقة مختلفة لو متكنوا من أداء النشاط مرة أخرى.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 65: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ لديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 65: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: تعّرفنا اليوم على كيفية التسّوق ضمن ميزانية محددة، أو مبلغ ميكننا إنفاقه وال ميكننا جتاوزه. اذكروا بعض 
التحديات التي واجهتكم لإلنفاق في حدود امليزانية وعدم إنفاق أكثر من 500 جنيه. مب فّكرمت؟ عّم حتدثتم؟ ما الذي ستفعلونه 

على نحو مختلف لو متكنتم من أداء النشاط مرة أخرى؟ اكتبوا أفكاركم في صفحة كراس الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: تأّمل التجارب. اإلجابة عن األسئلة في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل وقراءة ما كتبه التالميذ في كراساتهم أثناء عملهم. التحقق من قراءة كل ما كتبه التالميذ الحًقا. 
توّفر املعلومات املكتوبة في كراس الرياضيات بيانات قيِّمة للتقييم التكويني ملا تعلّمه التالميذ، وميكن أن تفيدك في التعّرف على املفاهيم 

اخلطأ املتبقية لديهم ومعاجلتها.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا يا تالميذي األعزاء. ميكنكم إعادة كتاب التلميذ وأوراقكم النقدية إلى حقائبكم فقد انتهينا 
من عمل اليوم.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتاب التلميذ واألوراق النقدية في حقائبهم.
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الدرس 65: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. أجب عن األسئلة التالية: اإلرشادات: تأمَّ

ما الذي فّكرت فيه وحتدثت عنه أثناء أدائك هذا النشاط؟ 	 

ما الصعوبات التي واجهتها حتى التتجاوز ميزانيتك احملددة؟ 	 

ما الذي ستفعله بشكل مختلف إذا أتيحت لك فرصة أداء النشاط مرة أخرى؟	 

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 66
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: يتعّرف التالميذ اليوم على سؤال جديد للتمثيل البياني. يشابه إجراء جمع البيانات وإعداد التمثيل البياني ومناقشة البيانات اإلرشادات

اإلجراء املّتبع في الدروس من 61 إلى 65.

1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي وقع عليه االختيار نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ 
واجلزء اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: خالل دروس الرياضيات اخلمسة األخيرة، جمعنا بيانات عن عدد األوالد والبنات املوجودين في املدرسة كل 
يوم. كذلك نظرنا إلى بياناتنا وأجبنا عن بعض األسئلة حولها كل يوم.

واليوم، سنؤدي نشاًطا مشابًها، ولكن باستخدام سؤال جديد. كيف نذهب إلى املدرسة، سيًرا على األقدام أم بوسيلة أخرى؟ تتضمن 
الوسائل األخرى الدراجة والسيارة واألتوبيس، وأي شيء غير السير على األقدام. سنجمع البيانات بنفس الطريقة التي اّتبعناها 

بالنسبة للتمثيل البياني األخير. قفوا إذا أتيتم إلى املدرسة سيًرا على األقدام اليوم.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا أتوا إلى املدرسة سيًرا على األقدام.

يقوم املعلم مبا يلي: عّد التالميذ بطرق متنوعة. كتابة اجملموع على السّبورة باستخدام عدد أو عالمات اإلحصاء.

يقول املعلم ما يلي: قفوا اآلن إذا أتيتم إلى املدرسة بطريقة غير السير على األقدام.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا لم يأتوا إلى املدرسة سيًرا على األقدام.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حل مسائل كالمية مؤلفة من خطوة واحدة تتضمن  •

نقوًدا.
جمع أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام وطرحها بدون  •

إعادة التجميع.

ال حاجة لتحضير جديد.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
مجموعة أوراق نقدية مصرية )ذات  •

الفئات 1 و10 و20 و50 و100 جنيه 
مصري(.

مجموعات أوراق نقدية للتالميذ  •
)مجموعة واحدة لكل تلميذ(

كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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مالحظة للمعلم: اليوم، يحّل التالميذ مسائل كالمية مؤلفة من خطوة واحدة تتضمن نقوًدا. يتطلب هذا النشاط من التالميذ العثور على مسألة 
اجلمع أو الطرح املتضمنة في املسألة الكالمية وحلّها تبًعا لذلك. ال تتطلب هذه املسائل قيام التالميذ بإعادة التجميع.

1. يقول املعلم ما يلي: إنكم تكتسبون خبرة في التعامل مع العملة املصرية. لنراجع بعض املعلومات التي تعلمناها بلعب لعبة 
اسمها "أظهر ما تعّلمته". أواًل، على كل منكم الوقوف والعثور على زميل من خالل رفع األيدي وتكوين ثنائيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: البحث عن زميل من خالل رفع األيدي وتكوين ثنائيات.

يقول املعلم ما يلي: سأطرح سؤااًل. حتّدث إلى زميلك للعثور على إجابة. وحني تتفق أنت وزميلك حول إجابة، أشيرا بأيديكما في 
الهواء. نص السؤال األول: ماذا نسّمي عملتنا؟

يقوم التالميذ مبا يلي: تبادل األدوار ملشاركة ما يعرفون مع زمالئهم. اإلشارة بأيديهم عندما يتفقون على إجابة. يشارك 
الزمالء الذين وقع االختيار عليهم إجاباتهم مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: متابعة اللعبة بطرح السؤال التالي:
ما الورقة النقدية األكبر قيمة التي استخدمناها في الفصل؟ •
ما الورقة النقدية األصغر قيمة التي استخدمناها في الفصل؟ •
ملاذا نحتاج إلى معرفة كيفية جمع النقود وطرحها؟ •
ما األسئلة التي ما زالت لديكم بشأن النقود؟ حتدثوا إلى زمالئكم اجملاورين. •

اختر بعض التالميذ ملشاركة أسئلتهم. وانظر إذا كان التالميذ قادرين على اإلجابة عن أسئلة أصدقائهم. •

2. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا في املراجعة. يرجى فتح كتب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 66: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتب التلميذ على صفحة الدرس 66: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: اليوم، سنستخدم النقود بطريقة مختلفة. وسنحّل مسائل كالمية باستخدام النقود. تذكروا، حني تكون 
لدينا مسائل كالمية، فإن أول شيء علينا فعله هو معرفة السؤال الذي نحاول اإلجابة عنه. بعد ذلك، علينا معرفة املعلومات التي 

لدينا وما إذا كان علينا اجلمع أو الطرح إليجاد اإلجابة. لنجرب حل مسألة مًعا. أشيروا إلى املربع الفارغ في اجلزء العلوي من 
الصفحة.

يقوم التالميذ مبا يلي: أشيروا إلى املربع الفارغ في اجلزء العلوي من الصفحة.

يقول املعلم ما يلي: سأطرح عليكم مسألة كالمية. اكتبوا طريقة حلهم في املربع الفارغ. وحني تنتهون، على كل منكم مقارنة 
إجابته مع زميله املجاور. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى حني تنتهون من احلل.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة املسألة الكالمية بصوت مرتفع مرتني على األقل: أعطتني جدتي 55 جنيًها مصرًيا في عيد ميالدي. اشتريت 
دمية دب مببلغ 34 جنيه. فكم جنيًها تبقى معي؟

جــ

جــ

11 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 66: التطبيق

اإلرشادات: ُحّل املسائل الكالمية. اكتب إجابتك على اخلط.

1. جمع علي وشقيقه أموالهما مًعا لشراء لعبة فيديو. كان مع علي مبلغ 42 جنيًها مصرًيا وكان مع شقيقه مبلغ 
57 جنيًها مصرًيا. فما مجموع املبلغ الذي معهما مًعا؟

2. حصلت سلمى على مبلغ 29 جنيًها مصرًيا مقابل املساعدة في أعمال منزلية. اشترت سلمى كيلو فاكهة مببلغ 
14 جنيًها مصرًيا. كم جنيًها تبقى مع سلمى؟

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار عملية العد والكتابة. توجيه التالميذ ملقارنة الكميتني. قد تتضمن األسئلة ما يلي:
ما عدد التالميذ الذين أتوا إلى املدرسة سيًرا على األقدام اليوم؟ •
ما عدد التالميذ الذين أتوا إلى املدرسة بطريقة أخرى؟ •
كم يزيد / ينقص عدد التالميذ الذين أتوا إلى املدرسة سيًرا عن عدد التالميذ الذين أتوا بوسائل أخرى؟ •

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ ليكتب البيانات على عمود التمثيل البياني لليوم األول.

يقوم التالميذ مبا يلي: يضيف التلميذ الذي وقع عليه االختيار عمودين إلى التمثيل البياني اخلاص بالفصل.

يقول املعلم ما يلي: في درس الرياضيات التالي، سنضيف املزيد من البيانات إلى متثيلنا البياني.
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تعلَّم )40 دقيقة(

يقوم التالميذ مبا يلي: حّل املسألة ومقارنة إجاباتهم مع زمالئهم املجاورين، ورفع اإلبهام إلى أعلى عند انتهائهم.

يقوم املعلم مبا يلي: متابعة التالميذ أثناء تأديتهم للنشاط. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين ال يتبعون اخلطوات الصحيحة حلل املسائل.

مالحظة للمعلم: إلثراء جتربة التعلّم باستخدام مهارات التفكير احلاسوبي، عّدل النشاط في هذا الدرس على النحو التالي: شارك اإلجابة 
الصحيحة واطلب من التالميذ التعّرف على أخطائهم وتصحيحها. يعّد التعّرف على األخطاء وإصالحها مهارة هامة للتفكير احلاسوبي، ومن 

شأن التالميذ أن يستفيدوا من جتربة مراجعة عملهم وتأّمله.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم طريقة حلهم وتفكيرهم مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة املسألة التالية على السبورة: 55 جنيه – 34 جنيه =

يقول املعلم ما يلي: لنفكر في هذه املسألة بطريقة أخرى، وذلك باستخدام القيمة املكانية. كال هذين العددين مكونان من رقمني، 
حيث يوجد رقم في خانة اآلحاد ورقم في خانة العشرات. عندما نطرح، نبدأ بخانة اآلحاد. أرى 5 آحاد ناقص 4 آحاد. ما إجابة 

5 – 4؟ أروني إياها بأصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: عرض الرقم 1 بأصابعهم.

يقول املعلم ما يلي: في خانة العشرات، أرى 5 و3. ما إجابة 5 عشرات ناقص 3 عشرات؟ أروني إياها بأصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: عرض الرقم 2 بأصابعهم.

يقوم املعلم مبا يلي: إضافة اإلجابة إلى املعادلة على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: الحظوا أني كتبت جنيه بعد 21. ملاذا من املهم أن نكتب دائًما "جنيه" بعد إجابتنا حني نحل مسألة فيها نقود؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لإلجابة. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم.

 3. يقول املعلم ما يلي: صحيح. تستفسر املسألة عن عدد اجلنيهات املتبقية معي. إجابتي ليست 21. إجابتي أنه تبقى معي 
21 جنيًها. هل أنتم مستعدون حملاولة حل بعض املسائل مبفردكم؟ ستحلون املسائل الكالمية في كتاب التلميذ. تذكروا، عليكم 

التفكير فيما يطلبه منكم السؤال، ثم معرفة ما إذا كان عليكم أن جتمعوا أو تطرحوا. انتبهوا جيًدا إلى الكلمات الواردة في املسألة 
الكالمية.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل بشكل مستقل حلل كل مسألة كالمية عن النقود باستخدام اجلمع أو الطرح.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل، وتقدمي املساعدة للتالميذ الذين يحتاجون إليها. مطالبة بعض التالميذ بشرح إستراتيجيات 
تفكيرهم وحلهم للمسألة. استثمار هذا الوقت ملالحظة التالميذ الذين يواجهون صعوبة في فهم املفاهيم الرياضية. بعدما ينتهي التالميذ، 

مراجعة اإلجابات معهم أو مطالبتهم أن يتحققوا من عملهم مع زمالئهم املجاورين إذا سمح الوقت.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحقق من إجاباتهم، وتصحيحها عند الضرورة.
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مالحظة للمعلم: طّبق التالميذ اليوم إستراتيجيات اجلمع والطرح التي تعلموها سابًقا حلل مسائل كالمية مكّونة من خطوة واحدة. يتأمل 
التالميذ املهارات التي تدربوا عليها اليوم ويطبقونها البتكار مسائلهم الكالمية اخلاصة عن النقود.

1. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة الدرس 66: كراس الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 66: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ لديهم.

يقول املعلم ما يلي: اليوم، جمعنا أعداًدا وطرحناها مًعا حلل مسائل كالمية تتضمن النقود. بالنسبة جلزئية تأّمل، ستكتبون 
مسائلكم الكالمية. واخليار لكم إن أردمت جعلها مسألة جمع أو مسألة طرح. اكتبوا مسألتكم الكالمية في صفحة كراس 

الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة مسألة كالمية عن النقود في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا سمح الوقت، مطالبة التالميذ بتبادل كتبهم مع زمالئهم املجاورين حلل املسألة. والحًقا، مراجعة املسائل الكالمية 
للتالميذ ملعرفة ما إذا كانوا يستوعبون طريقة إنشاء مسائل كالمية تتضمن اجلمع أو الطرح.

يقول املعلم ما يلي: أنا فخور جًدا مبا بذلتموه من جهد. ميكنكم وضع كتاب التلميذ في حقائبكم فقد انتهينا من عمل اليوم.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتاب التلميذ في حقائبهم.

13 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 66: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ثم اكتب مسألتك الكالمية عن النقود. ميكن أن تكون هذه املسألة مسألة جمع أو  اإلرشادات: تأمَّ
مسألة طرح. 

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 67
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي وقع عليه االختيار نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ 
واجلزء اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

2. يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

يقوم املعلم مبا يلي: جمع بيانات وكتابتها للتمثيل البياني للفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: مساعدة املعلّم في جمع البيانات ومتثيلها بيانًيا. ثم اإلجابة عن األسئلة عن بيانات اليوم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تطبيق مفاهيم القيمة املكانية جلمع النقود وطرحها. •
وصف جتارب من احلياة الواقعية تتعلق بالنقود. •

أنشئ نسخة كبيرة من جدول القيمة املكانية/النقود املوجود في كتاب الرياضيات للتالميذ.
استخدم األوراق النقدية الكبيرة ذات الفئات 1 و10 و100 جنيه من بني مجموعة أوراقك النقدية لهذه الدروس. اطبع املزيد 

من األوراق إذا لزم األمر، بحيث تكون معك 10 أوراق من كل فئة. شاهد النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم لألوراق 
النقدية الكبيرة.

ركن رياضيات التقومي •القيمة •
مجموعة أوراق نقدية مصرية )ذات  •

الفئات 1 و10 و100 جنيه مصري(.
مجموعات أوراق نقدية للتالميذ  •

)مجموعة واحدة لكل تلميذ(
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص
ملصق جدول القيمة املكانية/النقود •

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يربط التالميذ بني مفاهيم القيمة املكانية واألوراق النقدية ذات الفئات 1 و10 و100 جنيه. يساعد جدول القيمة 
املكانية/النقود املوجود في كتاب الرياضيات للتالميذ التالميَذ على إيجاد ذلك الرابط وتطبيقه.

في احملور 2، استخدم التالميذ أدوات لعب وصوًرا خاصة بنظام العد العشري الستكشاف القيمة املكانية وإعادة التجميع. وفي درس 
اليوم، يبدأ التالميذ باستخدام النقود لفعل الشيء نفسه. مينح استخدام النقود التالميذ منظوًرا مختلًفا عن عملية إعادة التجميع، حيث 

يجعل املفهوم اجملّرد ملموًسا أكثر.

ويعّد استخدام النماذج، مبا فيها القيمة املكانية لفهم املفاهيم اجملّردة مهارة تفكير حاسوبي هامة. لدعم تعلّم التالميذ وتعزيزه، أنشئ مكاًنا 
ملمارسة الرياضيات ميكن للتالميذ فيه أن يواصلوا التدرب على استخدام هذا النموذج لتكوين فئات نقدية محددة باستخدام األوراق النقدية 

ذات الفئات 1 جنيه و10 جنيهات و100 جنيه ومنوذج قيمة مكانية.

1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض جدول القيمة املكانية/النقود على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: لقد تعاملتم مع النقود خالل األيام القليلة املاضية. حيث جّمعتم النقود لتكوين مجموع فئات محددة. 
وجمعتم مبالغ نقدية إلنفاقها ضمن ميزانية معّينة. وأمس، حللتم مسائل جمع وطرح كالمية تتضمن النقود. واليوم، سنواصل 

التعامل مع النقود، ولكننا سنقتصر على األوراق النقدية ذات الفئات 1 جنيه و10 جنيهات و100 جنيه.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض أوراق نقدية كبيرة احلجم ذات الفئات 1 جنيه و 10 جنيهات و 100 جنيه.

يقول املعلم ما يلي: التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وناقشوا جوانب تشابه هذه األوراق النقدية الثالث وأوجه اختالفها. سأستخدم 
عصّي األسماء الختيار بعض منكم للمشاركة.

 يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات إلى زمالئهم املجاورين والتحدث عن أوجه تشابه األوراق النقدية ذات الفئات 1 و10 و100 جنيه 
وأوجه اختالفها. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. تضم هذه األوراق النقدية الثالث الرقم 1، ولكن الورقة النقدية بقيمة 10 جنيهات فيها صفر 
واحد، أما الورقة النقدية بقيمة 100 جنيه ففيها صفران. لهذه األوراق النقدية قيم مختلفة. تذّكر أنه يقصد بالقيمة في النقود 

املقدار الذي يساويه الشيء. قيمة الورقة النقدية 10 جنيهات أعلى من قيمة الورقة النقدية 1 جنيه، وقيمة الورقة النقدية 100 جنيه 
أعلى من قيمة الورقة النقدية 10 جنيهات.

لقد عملنا في هذا العام على حتليل األعداد إلى آحاد وعشرات ومئات أو إلى قيمتها املكانية. يشبه نظام األوراق النقدية ذات 
الفئات 1 و10 و100 جنيه نظام القيم املكانية لألعداد. ميكننا استخدام القيمة املكانية ملساعدتنا في فهم النقود والتعامل معها.

2. يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى جدول القيمة املكانية/النقود على السبورة.

آحاد
1 جنيه

جدول القيمة املكانية/النقود

عشرات
10 جنيهات

مئات
100 جنيه

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقول املعلم ما يلي: لنلِق نظرة على إلى جدول القيمة املكانية/النقود هذا على السبورة. إنه ينقسم إلى ثالثة أعمدة؛ اآلحاد تعلَّم )40 دقيقة(
والعشرات واملئات. أضفت أيضًا 1 جنيه و10 جنيهات و100 جنيه إلى كل عمود.

يقول املعلم ما يلي: سأستخدم جدول القيمة املكانية/النقود هذا لتكوين بعض مجموعات النقود. أواًل، سأضع ثالث أوراق نقدية 
بقيمة 10 جنيهات في عمود العشرات.

يقوم املعلم مبا يلي: وضع ثالث أوراق نقدية بقيمة 10 جنيهات في عمود العشرات.

يقول املعلم ما يلي: وأربع أوراق نقدية بقيمة 1 جنيه في عمود اآلحاد.

يقوم املعلم مبا يلي: وضع أربع أوراق نقدية بقيمة 1 جنيه في عمود اآلحاد.

يقول املعلم ما يلي: التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين عن مبلغ النقود الكلي املعروض في اجلدول. استخدموا ما تعرفونه 
عن القيمة املكانية ملساعدتكم. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى  عند االستعداد للمشاركة.

 يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث مع الزميل املجاور. رفع اإلبهام إلى أعلى  عند االستعداد للمشاركة. يشارك 
التالميذ الذين وقع عليهم االختيار إجابتهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: نعم، 3 عشرات تساوي 30 و4 آحاد تساوي 4، ولذلك يتكون معنا املبلغ 34 جنيًها. افتحوا كتاب الرياضيات 
للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 67: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتب التلميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 67: التطبيق.

3. يقول املعلم ما يلي: في هذه الصفحة، سترون جدول القيمة املكانية/النقود يشبه جدولي. واآلن، حان دوركم جلمع النقود 
باستخدام اجلدول. أخرجوا مجموعة أوراقكم النقدية. ولن حتتاجوا سوى إلى األوراق النقدية ذات الفئات 1 و10 و100 جنيه.

يقوم التالميذ مبا يلي: إخراج األوراق النقدية ذات الفئات 1 و10 و100 جنيه.

يقول املعلم ما يلي: تعاونوا مع زمالئكم املجاورين لتكوين مبلغ 167 جنيًها على أحد جداول القيمة املكانية/النقود. في أي عمود 
ستضعون األوراق النقدية بقيمة 100 جنيه؟ أجيبوا بصوت مرتفع إذا كنتم تعرفون.

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: املئات.

يقول املعلم ما يلي: في أي عمود ستضعون األوراق النقدية بقيمة 10 جنيهات؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: العشرات.

يقول املعلم ما يلي: ما األوراق النقدية التي ستضعونها في عمود اآلحاد؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: أوراق نقدية بقيمة جنيه واحد.

يقول املعلم ما يلي: ابدؤوا بالعمل. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء.

آحاد
1 جنيه

جدول القيمة املكانية/النقود

عشرات
10 جنيهات

مئات
100 جنيه

الصف الثاني االبتدائي14

الدرس 67: التطبيق

اإلرشادات: استخدم األوراق النقدية ذات فئات 1 جنيه و10 جنيهات و100 جنيه لتكوين املبالغ التي يعطيها لك 
معّلمك. 
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مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، يربط التالميذ مفاهيم القيمة املكانية بالنقود. وفي جزء تأّمل، يربط التالميذ ما تعلّموه بتجارب من احلياة 
الواقعية مع النقود.

1. يقول املعلم ما يلي: نتعامل منذ أيام مع النقود. ومبا أننا نعمل مع النقود، هل سبق أن ساعدمت أحد أصدقائكم أو أقربائكم في 
عد النقود أو إنفاقها؟ هل عّلمُتم شخًصا أصغر سًنا منكم عن النقود؟ حتدثوا إلى زمالئكم املجاورين عن جتارب مررمت بها مع 

النقود خارج فصلنا الدراسي.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحّدث إلى زمالئهم املجاورين عن جتارب من احلياة الواقعية مع النقود.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد مرور عدة دقائق، استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ ملشاركة جتاربهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم جتاربهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: شكًرا لكم على مشاركة جتاربكم مع النقود. يسعدني أن أرى كيف تربطون ما تتعّلمونه في املدرسة بحياتكم 
خارج املدرسة. وأتطلع إلى سماع املزيد عن كيفية تطبيق املعلومات اجلديدة التي تتعّلمونها. ضعوا كتاب التلميذ في حقائبكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتاب التلميذ في احلقيبة.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: تكوين العدد 167 مع زمالئهم املجاورين رفع اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ وهم يعملون. تدوين مالحظات حول التالميذ الذين قد يحتاجون إلى املزيد من التعليمات 
والدعم. بعدما ينتهي التالميذ، اختيار ثنائيات منهم لعرض عملهم على السّبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار طريقة حلهم.

 يقوم املعلم مبا يلي: تكرار اإلجراء باستخدام أعداد مثل 450 جنيًها و325 جنيًها و75 جنيًها و120 جنيًها و810 جنيهات و990 جنيًها 
و580 جنيًها. مطالبة اجملموعات الثنائية من التالميذ بعرض عملهم على السّبورة وشرح طريقة تفكيرهم لكل عدد.

يقوم التالميذ مبا يلي: تكوين األعداد مع زمالئهم املجاورين. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء. يعرض التالميذ الذين وقع 
عليهم االختيار عملهم على السّبورة وشرح طريقة تفكيرهم.
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نظرة عامة الدرس 68
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي وقع عليه االختيار نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ 
واجلزء اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

2. يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

3. يقوم املعلم مبا يلي: جمع بيانات وكتابتها للتمثيل البياني للفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: مساعدة املعلّم في جمع البيانات ومتثيلها بيانًيا. ثم اإلجابة عن األسئلة عن بيانات اليوم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تطبيق مفاهيم القيمة املكانية جلمع مبالغ نقدية بطريقة  •

إعادة التجميع.
جمع أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام بطريقة إعادة  •

التجميع.

ال حاجة لتحضير جديد.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
ملصق جدول القيمة املكانية/النقود •
مجموعة أوراق نقدية مصرية )ذات  •

الفئات 1 و10 و100 جنيه مصري(.
مجموعات أوراق نقدية للتالميذ  •

)مجموعة واحدة لكل تلميذ(
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يواصل التالميذ الربط بني ما فهموه عن القيمة املكانية واألوراق النقدية ذات الفئات 1 و10 و100 جنيه. يرّكز 
هذا الدرس على اجلمع بطريقة إعادة التجميع.

1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض جدول القيمة املكانية/النقود على السبورة. احتفظ بنماذج أوراقك النقدية الكبيرة بالقرب منك.

يقول املعلم ما يلي: فكرنا أمس في أوجه التشابه بني األوراق النقدية ذات الفئات 1 و10 و100 جنيه وبني اآلحاد والعشرات واملئات في 
موضوع القيمة املكانية. كم واحًدا نحتاج كي نحصل على عشرة واحدة؟ أجيبوا بصوت مرتفع إذا كنتم تعرفون.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 10.

يقول املعلم ما يلي: جيد. وكم ورقة نقدية بقيمة 1 جنيه نحتاجها للحصول على ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 10.

يقول املعلم ما يلي: رائع. كم ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات نحتاجها للحصول على ورقة نقدية بقيمة 100 جنيه؟ ميلوا واهمسوا 
إلى زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 10.

يقول املعلم ما يلي: يبدو أن هناك منًطا. لقد ألقينا نظرًة على هذا النمط منذ أسبوعني عندما كنا نؤدي عملية اجلمع وكان معنا 
عدد كبير جًدا من اآلحاد في خانة اآلحاد. حني حدث ذلك، أعدنا التجميع لتكوين عشرة واحدة. في العالم الواقعي، لسنا بحاجة 

إلى جتميع األوراق النقدية بقيمة 1 جنيه إذا كان معنا أكثر من تسع أوراق نقدية بهذه القيمة، ولكن ميكننا فعل ذلك. ميكننا 
ننا فهم هذه األمناط من جمع  استبدال عشر أوراق نقدية بقيمة 1 جنيه بورقة نقدية واحدة بقيمة 10 جنيهات. لنَر كيف مُيكِّ

النقود. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 68: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتب التلميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 68: التطبيق.

2. يقول املعلم ما يلي: اليوم، سنجمع النقود ونطرحها. وسنستخدم ما نعرفه عن القيمة املكانية وإعادة التجميع ملساعدتنا. ترون 
في كتابكم جدول القيمة املكانية/النقود يشبه اجلدول الذي استخدمناه في درس الرياضيات األخير. لنعمل مًعا على حل بعض 

مسائل للتدرب، ثم ميكنكم حل بعضها مبفردكم. أخرجوا نقودكم. وعلى كل منكم مشاركة حّله مع زميله املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: إخراج أوراقهم النقدية.

يقول املعلم ما يلي: لنحّل مسألة مًعا. على كل منكم التعاون مع زميله املجاور لوضع املبلغ 560 جنيه في اجلدول.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع الزميل املجاور لوضع املبلغ 560 جنيه في جدول واحد.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، أضيفوا مبلغ 350 جنيه آخر إلى جدولكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم املجاورين إلضافة املبلغ 350 جنيه في اجلدول.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 560 جنيه + 350 جنيه = _____ على السّبورة.

يقول املعلم ما يلي: كان بإمكاننا فقط عّد النقود إليجاد مجموع املبلغني 560 جنيه و350 جنيه، ولكننا سنستخدم بداًل من ذلك 
ما نعرفه عن القيمة املكانية واجلمع إليجاد املجموع. من أين نبدأ عندما جنمع األعداد؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: من خانة اآلحاد.

يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى األوراق النقدية املوجودة في خانة اآلحاد. ما عدد األوراق النقدية املوجودة بقيمة 1 جنيه؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: ال شيء/صفر.

 يقول املعلم ما يلي: حسًنا، كانت تلك عملية جمع سهلة. معنا صفر من اآلحاد. واآلن، عّدوا األوراق النقدية التي معكم بقيمة 
10 جنيهات. ارفعوا أيديكم عندما تعرفون عدد تلك األوراق النقدية املوجودة.

 يقوم التالميذ مبا يلي: عّد أوراقهم النقدية بقيمة 10 جنيهات. رفع أيديهم حني ينتهون. يجيب التالميذ الذين وقع االختيار عليهم 
على األسئلة.

يقول املعلم ما يلي: معنا إحدى عشرة ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات. هل ميكننا تركها جميًعا في عمود العشرات؟ ارفعوا أصابعكم 
إذا كنتم تريدون مشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أصابعهم للتطّوع. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد اإلجابات الصحيحة. تصحيح املفاهيم. عند الضرورة، مساعدة التالميذ على ربط تفكيرهم مبا يعلمون عن 
القيمة املكانية.

15 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 68: التطبيق

اإلرشادات: استخدم األوراق النقدية ذات فئات 1 جنيه و10 جنيهات و100 جنيه حلل مسائل اجلمع التي يعطيها لك 
املعلم. 
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يقول املعلم ما يلي: نعلُم أنه ال ميكن أن يكون معنا أكثر من 9 عشرات في خانة العشرات. معنا هنا 11. ما الذي ينبغي علينا فعله؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ ملشاركة أفكارهم. إذا كان التالميذ غير متأكدين، فاطلب منهم التفكير في 
رياضيات التقومي والعملية التي يستخدمونها عند عّد أيام الدوام املدرسي.

 يقوم التالميذ مبا يلي: يشرح التالميذ الذين وقع عليهم االختيار طريقة حل مشكلة وجود عدد كبير جًدا من األوراق النقدية 
بقيمة 10 جنيهات في عمود العشرات.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد اإلجابة الصحيحة. تصحيح املفاهيم. عند الضرورة، مساعدة التالميذ على ربط تفكيرهم مبا يعلمون عن القيمة 
املكانية.

يقول املعلم ما يلي: علينا إعادة جتميع األوراق النقدية بقيمة 10 جنيهات. كم ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات نحتاجها للحصول 
على ورقة نقدية بقيمة 100 جنيه؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 10.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. اصنعوا مجموعة من األوراق النقدية بقيمة 10 جنيهات.

يقوم التالميذ مبا يلي: صنع مجموعة من األوراق النقدية بقيمة 10 جنيهات.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة العملية على السّبورة أثناء عمل التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: استبدلوا أوراقكم النقدية العشر بقيمة 10 جنيهات بورقة نقدية واحدة بقيمة 100 جنيه.

يقوم التالميذ مبا يلي: استبدال أوراقهم النقدية العشر بقيمة 10 جنيهات بورقة نقدية واحدة بقيمة 100 جنيه.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة العملية على السّبورة أثناء عمل التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: أين علينا وضع الورقة النقدية بقيمة 100 جنيه؟

يقوم التالميذ مبا يلي: القول: عمود املئات.

 يقول املعلم ما يلي: ممتاز. ضعوا أوراقكم النقدية اجلديدة بقيمة 100 جنيه في عمود املئات مع األوراق النقدية األخرى بقيمة 
100 جنيه.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع الورقة النقدية بقيمة 100 جنيه في عمود املئات.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة العملية على السّبورة أثناء عمل التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، ما اخلطوة األخيرة التي سنجريها حلل مسألة اجلمع هذه؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: جمع األوراق النقدية بقيمة 100 جنيه.

يقول املعلم ما يلي: لنفعل ذلك اآلن. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى حني حتصلون مع زمالئكم املجاورين على إجابة 560 جنيًها زائد 
350 جنيًها.

يقوم التالميذ مبا يلي: عّد النقود إليجاد اجملموع. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة العملية على السّبورة أثناء عمل التالميذ. استدعاء التالميذ الذين رفعوا اإلبهام إلى أعلى للحصول على 
اإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. اإلجابة تساوي 910 جنيهات.

يقوم املعلم مبا يلي: إضافة اإلجابة إلى املعادلة على السبورة.

3. يقول املعلم ما يلي: لنأخذ مثااًل آخر. على كل منكم التعاون مع زميله لوضع املبلغ 290 جنيًها في اجلدول.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع 290 جنيًها في جدولهم.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، أضيفوا مبلغ 475 جنيًها إلى جدولكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: إضافة مبلغ 475 جنيًها إلى جدولهم.
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مالحظة للمعلم: يتأمل التالميذ اليوم كل شيء تعلّموه خالل األسبوعني األخيرين. ويحّددون شيًئا يفتخرون بأنهم تعلموه وشيًئا ما زالوا 
يحاولون تعلّمه. يساعد هذا النوع من التأّمل في بناء الوعي واملسؤولية لدى التالميذ ليتعلّموا بأنفسهم، ويعينهم أيًضا على إدراك تقّدمهم 

مبرور الزمن.

1. يقول املعلم ما يلي: بالنسبة جلزئية تأّمل اليوم، أريدكم أن تفكروا بكل ما عملنا عليه على مدار األسبوعني األخيرين. اذكروا 
شيًئا تفتخرون بأنكم تعلمتموه. اذكروا شيًئا ما زلتم تعملون عليه. اكتبوا عن أفكاركم وآرائكم أو ارسموها على صفحة الدرس 68: 

كراس الرياضيات.

 يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير فيما تعلموه. حتديد شيء يفتخرون بأنهم تعلموه وشيء ما زالوا يعملون على تعلّمه. كتابة 
أفكارهم في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومراجعة بعض ما كتبه التالميذ أثناء عملهم. مطالبة بعض التالميذ بالشرح أو التوضيح. صفحات 
كّراس الرياضيات مصدر ممتاز لبيانات التقييم التكويني.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم. يا لكم من مفكرين رائعني في الرياضيات. لدينا جميًعا أشياء ال نزال نعمل عليها وأنا 
فخور بكم. ضعوا كتاب التلميذ في حقائبكم فقد انتهينا من عمل اليوم.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتاب التلميذ في احلقيبة.

الصف الثاني االبتدائي16

الدرس 68: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. اكتب أو ارسم عن شيء تفتخر بأنك تعّلمته وشيء ما زلت حتاول تعّلمه.  اإلرشادات: تأمَّ

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 290 جنيًها + 475 جنيًها = _____ على السّبورة.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، أضيفوا األوراق النقدية بقيمة 1 جنيه في عمود اآلحاد. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى  إذا انتهيتم أنتم 
وزمالؤكم. سأختار تلميذين منكم ليشاركا إجابتهما ويعرضا عملهما على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: إضافة األوراق النقدية بقيمة 1 جنيه. رفع اإلبهام إلى أعلى عندما ينتهون. يشارك التالميذ الذين وقع 
االختيار عليهم إجابتهم ويوضحون طريقة حلهم على السّبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار اإلجراء بالنسبة لألوراق النقدية املوجودة في عمود العشرات ثم عمود املئات. مطالبة التالميذ الذين وقع 
االختيار عليهم مبشاركة إجاباتهم وتوضيح عملهم. تشجيعهم على اإلجابة عن أسئلة التالميذ اآلخرين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مواصلة العمل مًعا إلعادة جتميع النقود وإضافتها إلى جدولهم. يشارك التالميذ الذين وقع االختيار 
عليهم إجاباتهم مع توضيح كيفية حلهم للمسألة. يطرح التالميذ اجلالسون أسئلة عند احلاجة.

4. يقوم املعلم مبا يلي: إذا سمح الوقت، إعادة اإلجراء في مسألة أخرى، مثل: 749 جنيًها + 65 جنيًها.

يقوم التالميذ مبا يلي: مواصلة العمل مًعا إلعادة جتميع النقود وإضافتها إلى جدولهم. يشارك التالميذ الذين وقع االختيار 
عليهم إجاباتهم مع توضيح كيفية حلهم للمسألة.

يقول املعلم ما يلي: لقد أديتم عماًل رائًعا في حل مسائل جمع النقود وطرحها. اتركوا كتاب التلميذ للتأّمل.
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نظرة عامة الدرس 69
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: أكمل نشاط التقومي كما مت في الدروس السابقة.اإلرشادات

1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي وقع عليه االختيار نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ 
واجلزء اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقوم املعلم مبا يلي: جمع بيانات وكتابتها للتمثيل البياني للفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: مساعدة املعلّم في جمع البيانات ومتثيلها بيانًيا. ثم اإلجابة عن األسئلة عن بيانات اليوم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تطبيق مفاهيم القيمة املكانية لطرح مبالغ نقدية بطريقة  •

إعادة التجميع.
طرح أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام بطريقة إعادة  •

التجميع.

ال حاجة لتحضير جديد.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
مجموعة أوراق نقدية مصرية )ذات  •

الفئات 1 و10 و100 جنيه مصري(.
مجموعات أوراق نقدية للتالميذ  •

)مجموعة واحدة لكل تلميذ(
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص
ملصق جدول القيمة املكانية/النقود •

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يواصل التالميذ الربط بني ما فهموه عن القيمة املكانية واألوراق النقدية ذات الفئات 1 و10 و100 جنيه. يرّكز 
هذا الدرس على الطرح بطريقة إعادة التجميع. يتم تكرار عملية عمل التالميذ مع معلمهم وعملهم مع زمالئهم وعرض طريقة حلهم. الحظ أن 

التالميذ يعملون مع زمالئهم املجاورين في هذا الدرس. ولكن، إذا لم يكن معهم عدد كاٍف من األوراق النقدية حلل مسائل الطرح، فاطلب 
منهم العمل في فرق مؤلفة من ثالثة تالميذ بداًل من ذلك.

1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض جدول القيمة املكانية/النقود على السبورة. احتفظ بنماذج أوراقك النقدية الكبيرة بالقرب منك.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقول املعلم ما يلي: جمعنا أمس النقود باستخدام جدول القيمة املكانية/النقود واألوراق النقدية ذات الفئات 1 جنيه و 10 جنيهات 
و100 جنيه ملساعدتنا في إعادة التجميع. واليوم، سنعمل على إعادة التجميع من جديد، ولكن حلل مسائل تضم عملية الطرح. 

إن عملية إعادة التجميع في الطرح مختلفة عن عملية إعادة التجميع في اجلمع، ولذلك سنتدرب على بعض املسائل مًعا قبل 
أن تعملوا مع زمالئكم حلل بعض املسائل مبفردكم. افتحوا كتب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 69: التطبيق. أخرجوا 

أوراقكم النقدية ذات الفئات 1 و10 و100 جنيه.

  يقوم التالميذ مبا يلي: فتح التالميذ كتاب التلميذ على صفحة الدرس 69: التطبيق. إخراج أوراق نقدية ذات فئات 1 و10 
و100 جنيه.

يقول املعلم ما يلي: كما أشرنا أمس، هناك جدول القيمة املكانية/النقود في الصفحة. ولدي جدول مماثل على السبورة. فلنبدأ. 
على كل منكم التعاون مع زميله املجاور لعرض املبلغ 325 جنيًها في اجلدول.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم املجاورين لعرض املبلغ 325 جنيًها في جدولهم.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض املبلغ 325 جنيًها في جدوله الكبير.

يقول املعلم ما يلي: لنطرح املبلغ 119 جنيًها.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 325 جنيًها – 119 جنيًها = _____ على السّبورة.

يقول املعلم ما يلي: من أين نبدأ دائًما عندما جنمع أو نطرح؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: من خانة اآلحاد.

يقول املعلم ما يلي: صحيح. لنلِق نظرة على عمود اآلحاد. ما الرقم املوجود في خانة اآلحاد في مبلغ 325 جنيًها؟ أجيبوا بصوت 
مرتفع إذا كنتم تعرفون.

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 5.

يقول املعلم ما يلي: ما الرقم املوجود في خانة اآلحاد في مبلغ 119 جنيًها؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 9.

يقول املعلم ما يلي: معنا 5 آحاد وعلينا أن نطرح 9 منها. هل ميكننا القيام بذلك؟ ارفعوا 5 أصابع.

يقوم التالميذ مبا يلي: ارفعوا 5 أصابع.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، اطرحوا 9 أصابع.

يقوم التالميذ مبا يلي: محاولة طرح 9 أصابع. على التالميذ أن يدركوا أن هذا غير ممكن.

يقول املعلم ما يلي: ليست معكم آحاد كافية لطرح 9 منها. حني يحدث ذلك، عليكم تفكيك عشرة واحدة لنقلها إلى خانة اآلحاد. 
شاهدوا.

يقوم املعلم مبا يلي: أخذ إحدى األوراق النقدية بقيمة 10 جنيهات من عمود العشرات في جدوله. رفع الورقة النقدية بحيث يستطيع جميع 
التالميذ رؤيتها.

يقول املعلم ما يلي: معي إحدى األوراق النقدية بقيمة 10 جنيهات من عمود العشرات. ما عدد األوراق النقدية بقيمة 1 جنيه التي 
تساوي قيمتها قيمة هذه الورقة؟ أجيبوا بصوت مرتفع إذا كنتم تعرفون.

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 10.

يقول املعلم ما يلي: نعم، تساوي الورقة النقدية الواحدة بقيمة 10 جنيهات عشر ورقات نقدية بقيمة 1 جنيه. آخذ ورقتي النقدية 
بقيمة 10 جنيهات وأفككها إلى عشر ورقات نقدية بقيمة 1 جنيه. واآلن، مبا أن األوراق النقدية التي معي بقيمة 1 جنيه، فإنه ميكن 
وضعها في عمود اآلحاد. اآلن، افعلوا الشيء نفسه. خذوا واحدة من األوراق النقدية بقيمة 10 جنيهات وأعيدوا جتميعها إلى عشر 

أوراق نقدية بقيمة 1 جنيه. ضعوا هذه األوراق العشر في عمود اآلحاد مع بقية األوراق النقدية بقيمة 1 جنيه.

يقوم التالميذ مبا يلي: إعادة جتميع ورقة نقدية واحدة بقيمة 10 جنيهات إلى عشر أوراق نقدية بقيمة 1 جنيه. وضع األوراق 
العشر هذه في عمود اآلحاد.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، ما عدد األوراق النقدية التي معنا بقيمة 1 جنيه؟

17 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 69: التطبيق

اإلرشادات: استخدم األوراق النقدية ذات فئات 1 جنيه و10 جنيهات و100 جنيه حلل مسائل الطرح التي يعطيها لك 
املعلم. 
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يقوم التالميذ مبا يلي: جمع األوراق النقدية. قول: 15.

يقول املعلم ما يلي: معنا 15. هل نستطيع أن نطرح منها 9 اآلن؟

يقوم التالميذ مبا يلي: القول مًعا: نعم.

يقول املعلم ما يلي: نعم. اطرح 9 وارفع يدك حني تتوصل أنت وزميلك إلى إجابة.

 يقوم التالميذ مبا يلي: طرح 9 من 15. رفع أيديهم عند االستعداد. يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم إجابتهم 
ويوضحون طريقة حلهم على السّبورة.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. واآلن، ما عدد األوراق النقدية التي معنا في عمود العشرات بقيمة 10 جنيهات؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 1.

يقول املعلم ما يلي: نعم. بدأنا بورقتني نقديتني بقيمة 10 جنيهات، ولكننا أعدنا جتميع إحداهما ونقلناها إلى خانة اآلحاد بحيث 
ميكننا الطرح. تتبقى معنا اآلن ورقة نقدية واحدة بقيمة 10 جنيهات. انظروا إلى مسألتنا. ما الرقم املوجود في خانة العشرات 

الذي نحتاج إلى طرحه؟

يقوم التالميذ مبا يلي: النظر إلى املسألة. قول: 1.

يقول املعلم ما يلي: نعم. اسحبوا ورقة نقدية واحدة بقيمة 10 جنيهات من عمود العشرات لديكم. ما ناجت 1 ناقص 1؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 0

يقول املعلم ما يلي: لنلِق نظرة على عمود املئات.  ما عدد األوراق النقدية التي معنا بقيمة 100 جنيه؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 3.

يقول املعلم ما يلي: نعم. انظروا إلى مسألتنا. ما عدد املئات التي نحتاج إلى طرحها؟

يقوم التالميذ مبا يلي: النظر إلى املسألة. قول: 1.

يقول املعلم ما يلي: اطرحوا إحدى األوراق النقدية بقيمة 100 جنيه من عمود املئات لديكم. ارفعوا أيديكم حني تتوصلون إلى 
إجابة.

 يقوم التالميذ مبا يلي: طرح ورقة نقدية واحدة بقيمة 100 جنيه. رفع أيديهم حني ينتهون. يشارك التالميذ الذين وقع االختيار 
عليهم إجابتهم ويوضحون طريقة حلهم على السّبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة إجابة املعادلة على السبورة: 325 جنيًها – 119 جنيًها = 206.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. لنأخذ مثااًل آخر.

يقوم املعلم مبا يلي: خالل ما تبقى من وقت في جزئية تعلّم، تكرار التدرب على مسائل طرح إضافية باستخدام مثال إلعادة التجميع، مثل 
468 جنيًها – 293 جنيًها. مساعدة التالميذ على فهم أن إعادة جتميع ورقة نقدية واحدة بقيمة 100 جنيه إلى عشر أوراق نقدية بقيمة 10 جنيه 

مياثل العملية التي اتبعوها في املسألة األولى. مطالبة التالميذ مبشاركة إجاباتهم وشرح طريقة تفكيرهم وتوضيح طريقة حلهم متى أمكن 
ذلك.

 يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زمالئهم املجاورين حلل مسائل الطرح بطريقة إعادة التجميع. يشارك التالميذ الذين وقع 
االختيار عليهم إجابتهم ويشرحون طريقة تفكيرهم ويوضحون طريقة حلهم على السّبورة.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمنا بالكثير من العمل اجلاد. تتعّلمون الكثير من األشياء وأحب أن أستمع إلى أفكاركم. من فضلكم، 
أبقوا كتاب التلميذ وضعوا أوراقكم النقدية في حقائبكم.



56 الفصل 1

مالحظة للمعلم: استخدم التالميذ اليوم النقود وجدول القيمة املكانية/النقود لتعزيز فهمهم وتطبيقه على القيمة املكانية والطرح وإعادة 
التجميع. في جزء تأّمل، اطلب من التالميذ التفكير في عملية إعادة التجميع والكتابة عنها.

1. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة الدرس 69: كراس الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 69: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: اليوم، تدربنا على الطرح بطريقة إعادة التجميع. وفي درس الرياضيات األخير، تدربنا على اجلمع بطريقة 
إعادة التجميع. فكروا للحظة في العمل الذي قمتم به اليوم وأمس. ما وجه الشبه بني عملية إعادة التجميع للجمع وبني عملية 

إعادة التجميع للطرح؟ وما الفرق بينهما؟ بعد أن فكرمت في إجابتكم، اكتبوا عن طريقة تفكيركم أو ارسموها في كتاب التلميذ في 
صفحة كراس الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: التأّمل ثم كتابة طريقة تفكيرهم في كتاب التلميذ لديهم.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل أثناء عمل التالميذ وقراءة بعض ما كتبوه. مطالبة بعض التالميذ شرح طريقة تفكيرهم أو 
توضيحها. بعد ثالث دقائق تقريًبا، يستخدم املعلم إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: لقد استمتعت بقراءة ما كتبتموه في كّراساتكم. يساعدني ذلك كثيًرا في فهم طريقة تفكيركم في الرياضيات. 
فلتحّيوا أنفسكم، ثم ضعوا كتاب التلميذ في حقائبكم فقد انتهينا من عمل اليوم.

يقوم التالميذ مبا يلي: ُيحيُّون أنفسهم ويضعون كتاب التلميذ في حقائبهم.

الصف الثاني االبتدائي18

الدرس 69: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ما وجه الشبه بني عملية إعادة التجميع للجمع وبني عملية إعادة التجميع للطرح؟  اإلرشادات: تأمَّ
وما الفرق بينهما؟

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 70
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: بالنسبة للجزء األخير من رياضيات التقومي اليوم، على التالميذ حتليل التمثيل البياني الذي أنشأوه في الدروس من 66 اإلرشادات

إلى 69.

1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي وقع عليه االختيار نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ 
واجلزء اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: خالل دروس الرياضيات املاضية، جمعنا بيانات عن كيفية الذهاب إلى املدرسة. واليوم، سننظر إلى التمثيل 
البياني الذي شّكلناه وسنجيب عن بعض األسئلة عن البيانات.

يقوم املعلم مبا يلي: طرح أسئلة على التالميذ عن التمثيل البياني. فيما يلي بعض األمثلة.
ما اليوم الذي كان فيه عدد التالميذ الذين يأتون إلى املدرسة سيًرا على األقدام أكبر من عدد التالميذ الذين ال يأتون إليها سيًرا  •

على األقدام؟
في أي يوم كان عدد التالميذ الذين يأتون سيًرا على األقدام/ال يأتون سيًرا على األقدام هو األكبر؟ •
في أي يوم كان عدد التالميذ الذين يأتون سيًرا على األقدام/ال يأتون سيًرا على األقدام هو األقل؟ •
ما اليوم الذي حضر فيه العدد األكبر من التالميذ إجمااًل؟ •
ما الذي يجعل عدد التالميذ الذين يأتون سيًرا على األقدام/ال يأتون سيًرا على األقدام أكبر في يوم ما؟ •
ما األسئلة األخرى التي ميكنكم اإلجابة عنها عبر النظر إلى هذا التمثيل البياني؟ •

يقوم التالميذ مبا يلي: حتليل التمثيل البياني باألعمدة اخلاص بالفصل واإلجابة عن األسئلة اخلاصة بالبيانات.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تطبيق مفاهيم القيمة املكانية حلل مسائل كالمية  •

تتضمن نقوًدا.
جمع أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام وطرحها  •

بطريقة إعادة التجميع.

جّهز مسبًقا قائمة تضم توزيًعا للتالميذ في مجموعات لضمان وجود قارئ جيد في كل مجموعة ولتسهيل االنتقال نحو 
العمل في مجموعات.

اطبع نسًخا من بطاقات مسألة النقود الكالمية من النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم. ستحتاج إلى نسخة واحدة 
لكل مجموعة صغيرة مكونة من 4 أو 5 تالميذ.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
مجموعة أوراق نقدية مصرية )ذات  •

الفئات 1 و10 و100 جنيه مصري(.
مجموعات أوراق نقدية للتالميذ  •

)مجموعة واحدة لكل تلميذ(
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص
ملصق جدول القيمة املكانية/النقود •
بطاقات مسائل كالمية عن النقود  •

)مجموعة واحدة لكل مجموعة مكونة 
من أربعة أو خمسة تالميذ(

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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مالحظة للمعلم: خالل هذا الدرس األخير من هذه الوحدة، يعمل التالميذ في فرق يتألف كل منها من أربعة أو خمسة حلل مسائل كالمية 
تضم النقود. وتتضمن هذه املسائل إعادة التجميع والقيمة املكانية خلانة املئات. بإمكان التالميذ استخدام جدول القيمة املكانية/النقود 
خاصتهم وأوراقهم النقدية ملساعدتهم في حل املسائل. ومن شأن العمل في فرق أن مينح التالميذ املتعثرين الفرصة للتعلّم من التالميذ 

الذين يستوعبون املفاهيم. إضافًة إلى ذلك، سيستفيد التالميذ اجمليدون من شرح طريقة تفكيرهم لآلخرين.

1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض جدول القيمة املكانية/النقود الكبير على السبورة واالحتفاظ بأوراقه النقدية كبيرة احلجم بالقرب منه. كتابة 
ما يلي على السبورة:

ذهبت أميرة إلى السوق واشترت احلليب والبيض والدجاج والتفاح. وقد أنفقت هناك 226 جنيًها. وفي طريق عودتها إلى املنزل، اشترت 
بعض القهوة مقابل 28 جنيًها. فما املبلغ الكلي الذي أنفقته؟

يقول املعلم ما يلي: لقد كتبت مسألة كالمية على السبورة. سأقرأ املسألة بصوت مرتفع. بعد ذلك، عليكم االلتفات والتحدث إلى 
زمالئكم املجاورين بشأن ما إذا كانت هذه املسألة مسألة جمع أو طرح. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى  عندما تكونون مستعدين ملشاركة 

أفكاركم وشرحها.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة املسألة الكالمية بصوت مرتفع مرتني للتأكد من أن جميع التالميذ سمعوها وفهموها.

 يقوم التالميذ مبا يلي: االستماع إلى املسألة الكالمية ثم التحدث مع زمالئهم املجاورين بشأن ما إذا كانت هذه املسألة 
مسألة جمع أو طرح. رفع اإلبهام إلى أعلى ملشاركة أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد األفكار الصحيحة وتصحيح أي مفاهيم خطأ. عند الضرورة، شرح سبب كون املسألة مسألة جمع.

يقول املعلم ما يلي: نعم، هذه املسألة مسألة جمع ألنها تطلب منا إيجاد مجموع املبالغ املالية التي أنفقتها أميرة. لقد أنفقت 
بعض النقود في السوق وبعضها لشراء القهوة، وتستفسر املسألة عن املبلغ الكلي الذي أنفقته. مبا أنه علينا جتميع املبالغ التي 
أنفقتها لإلجابة عن هذا السؤال، فإن املسألة مسألة جمع. ارفعوا أيديكم إذا أردمت اخلروج وعرض طريقة حل املسألة باستخدام 

أوراقنا النقدية وجدول القيمة املكانية.

 يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يوضح التالميذ الذين وقع عليهم االختيار كيفية حل املسألة ويشرحون 
أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: مساعدة التالميذ على إعادة التجميع أو السماح لهم باختيار صديق ملساعدتهم في حل املسألة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. أنفقت أمينة 254 جنيًها. واآلن حان دوركم. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى 
صفحة الدرس 70: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتب التلميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 70.

يقول املعلم ما يلي: في هذه الصفحة، لديكم جدول القيمة املكانية/النقود ومربعات عليها أحرف. يقابل كل حرف بطاقة عليها 
مسألة كالمية. يوجد في أعلى هذه البطاقة احلرف أ.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض البطاقة املطبوع في زاويتها العلوية اليسرى احلرف أ.

يقول املعلم ما يلي: بالنسبة لكل بطاقة، يقرأ شخص واحد في املجموعة املسألة الكالمية بصوت مرتفع. تساعد قراءة املسألة أكثر 
من مرة في التحقق من فهمنا ملعطيات املسألة وما تطلبه منا. ستعملون مًعا حلل املسألة باستخدام أوراقكم النقدية. وعليكم 

كتابة إجابتكم للمسألة املوجودة على البطاقة أ في املربع أ من كتاب التلميذ. ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أسئلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم إذا كانت لديهم أسئلة.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلجابة عن أسئلة التالميذ إن وجدت.

الصف الثاني االبتدائي20

الدرس 70: التطبيق 

اإلرشادات: استخدم جدول القيمة املكانية/النقود حلل املسائل املكتوبة على البطاقات. سّجل إجاباتك في املكان املناسب. 
)انظر إلى احلروف(.

أ:      جــ

ب:      جــ

ج:      جــ

د:      جــ

هـ:      جــ

و:      جــ

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات



الفصل 1 59

يقول املعلم ما يلي: لنجرب البطاقة أ مًعا. بعد أن أقرأ املسألة بصوت مرتفع، التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وقّرروا ما إذا كان تعلَّم )40 دقيقة(
علينا أن جنمع أو نطرح إليجاد اإلجابة. تأكدوا من قدرتكم على شرح أفكاركم.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة املسألة بصوت مرتفع مرتني. انتظار التالميذ حتى يلتفتوا إلى زمالئهم ويناقشوا املسألة.

املسألة أ: اّدخر عمر 750 جنيًها لشراء دراجة. سعر الدراجة التي يريد شراءها يبلغ 625 جنيًها. بعد شراء الدراجة، كم سيتبقى معه من 
نقود؟

 يقوم التالميذ مبا يلي: االستماع إلى املسألة ثم االلتفات نحو زمالئهم املجاورين. مناقشة ما إذا كانوا بحاجة إلى اجلمع أو 
الطرح.

يقول املعلم ما يلي: بعد أن حتدثتم إلى زمالئكم املجاورين، قفوا إذا كنتم تعتقدون أن هذه املسألة مسألة جمع.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا كانوا يعتقدون أن املسألة مسألة جمع.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ واقف واحد لشرح سبب اعتقاده أن املسألة مسألة جمع.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشرح التلميذ الذي وقع عليه االختيار أفكاره.

يقول املعلم ما يلي: قفوا إذا كنتم تعتقدون أننا بحاجة إلى الطرح.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا كانوا يعتقدون أن املسألة مسألة طرح.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ واقف واحد لشرح سبب اعتقاده أن املسألة مسألة طرح.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشرح التلميذ الذي وقع عليه االختيار أفكاره.

يقول املعلم ما يلي: من املثير لالهتمام أن نسمع كيف ميكن حل هذه املسألة بطرق مختلفة. مبا أن عمر ينفق النقود، سيقول 
كثيرون إن هذه املسألة مسألة طرح. علينا أن نعرف مبلغ النقود املتبقي بعد إنفاق 625 جنيًها. ولكن بعض الرياضيني ميكن أن 
يستخدموا اجلمع والعد من 625 جنيًها إلى 750 جنيًها إليجاد الفرق. التفكير املرن هام في الرياضيات. لنستخدم الطرح حلل 

هذه املسألة. مبا أن عمر بدأ مببلغ 750 جنيًها، تعاونوا مع زمالئكم املجاورين لوضع 750 جنيًها على جدولكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم املجاورين لوضع 750 جنيًها في اجلدول.

يقوم املعلم مبا يلي: وضع مبلغ 750 جنيه في اجلدول الكبير على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، اعملوا مع زمالئكم املجاورين لطرح مبلغ الـ 625 جنيًها الذي يريد شراء دراجة به. تأكدوا من مساعدة 
بعضكم البعض.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زمالئهم املجاورين لطرح 625 جنيًها.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذين لعرض عملهما وشرح أفكارهما.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار عملهم على السّبورة وشرح طريقة تفكيرهم.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. سّجلوا اإلجابة في املربع أ من كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة اإلجابة أ في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: واآلن حان دوركم. سأوزعكم على مجموعات صغيرة. وسأعطي كل مجموعة من البطاقات مكتوب عليها مسائل 
كالمية مماثلة ملجموعة البطاقات التي تدربنا عليها. سأكّلف تلميًذا مبهمة القراءة. يقرأ القارئ محتوى البطاقة بصوت مرتفع، 

ثم يعمل اجلميع مًعا حلل املسألة. بعد ذلك، عليكم كتابة اإلجابة في كتاب التلميذ. شاركوا األوراق النقدية عند احلاجة وساعدوا 
بعضكم بعًضا.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع التالميذ على مجموعات وإخبار كل مجموعة أين ستجلس. إعطاء كل مجموعة مجموعة من بطاقات املسائل 
الكالمية.
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مالحظة للمعلم: لقد قضى التالميذ الدروس الـ 10 األخيرة في التعلّم عن النقود والتعامل معها. وفي جزء تأّمل األخير من هذه الوحدة، على 
التالميذ أن يكتبوا عما يفهمونه اآلن عن النقود والذي لم يكونوا يفهمونه قبل هذه الـ10 دروس. إذا كان هناك وقت، فاطلب من التالميذ 

مشاركة ما كتبوه في كّراساتهم مع الفصل. وعلى أي حال، حتقق من إلقاء نظرة على كتاب الرياضيات للتالميذ الحًقا، وذلك ألن الكراسات 
مصدر قّيم لبيانات التقييم التكويني.

1. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة الدرس 70: كراس الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 70: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: خالل األيام الـ 10 األخيرة، تعاملنا مع النقود كثيًرا وتعلمنا الكثير أيًضا. بالنسبة جلزء تأّمل اليوم، فكروا 
فيما تعرفونه اآلن عن النقود وفيما لم تكونوا تعرفونه قبل هذه الـ10 دروس. واكتبوا عن أفكاركم أو ارسموها في كتاب التلميذ. وإذا 

سمح الوقت، سنشارك.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير فيما تعلموه. كتابة أفكارهم في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ ثالث دقائق للكتابة في كراسات الرياضيات. وإذا سمح الوقت، اختيار بعض التالميذ ملشاركة تأمالتهم 
مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا يا تالميذي األعزاء. التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وألقوا إليهم التحّية. ثم ضعوا كتبكم في 
حقائبكم. لقد عملتم بجٍد خالل الدروس الـ 10 األخيرة. النقود شيء نحتاج إلى فهمه جميًعا، ولذلك عليكم أن تكونوا فخورين 

بأنفسكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتية زمالئهم املجاورين. وضع كتاب التلميذ في احلقيبة.

الصف الثاني االبتدائي22

الدرس 70: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ما الذي تعرفه اآلن عن النقود ولم تكن تعرفه منذ 10 أيام؟ ارسم أفكارك أو اكتب عنها. اإلرشادات: تأمَّ

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات

 يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال مع اجملموعة للجلوس مًعا مع اصطحاب كتبهم وأوراقهم النقدية. يقرأ القارئ كل مسألة 
بصوت مرتفع مرتني على األقل. يعمل التالميذ مًعا حلل املسائل.

مالحظة للمعلم: باعتباره نشاط إثرائي، اطلب من التالميذ الذين ينتهون مبكًرا أن يكتبوا مسائل لبعضهم البعض ويحلونها.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أرجاء الفصل ومالحظة التالميذ وهم يعملون ويتحدثون. تدوين مالحظات بشأن التالميذ الذين يجدون 
صعوبة في فهم املسائل أو حتديد طريقة حلّها. عند انتهاء مّدة جزئية تعلَّم، استخدم إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم. ال بأس إذا لم ُتنهوا كل البطاقات. سنتدرب على املسائل الكالمية خالل العام الدراسي. 
عودوا إلى مقاعدكم وأعيدوا أوراقكم النقدية إلى حقائبكم، ولكن أبقوا على كتاب التلميذ والقلم الرصاص أمامكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: العودة إلى مقاعدهم وإعادة أوراقهم النقدية إلى حقائبهم، مع االحتفاظ بكتاب التلميذ والقلم الرصاص.
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نظرة عامة على الفصل

الدروس 71 إلى 80
الدروسالوصفاملكوِّن

مؤشرات التعلّم

التفكير احلاسوبي

سيعمل التالميذ، خالل الدروس من 71 إلى 80، وفق مؤشرات التعلّم التالية:

ب- العمليات والتفكير اجلبري:
2.أ- حتديد ما إذا كان عدد مجموع األشياء في مجموعة )حتى 20( 

زوجًيا أم فردًيا.
2.ب- استخدام اجلمع ملعرفة عدد مجموع األشياء املرتَّبة في 

مصفوفات مستطيلة حتتوي على ما يصل إلى 5 صفوف و5 أعمدة.
2.جـ- كتابة معادلة للتعبير عن مجموع األشياء في مصفوفة كمجموع 

لألعداد املضافة املتساوية.

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
1.د- إكمال أمناط أعداد حتى خمس )5( خانات.

1.هـ- إنشاء أمناط أعداد جديدة مبفرده.

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
1.د- إكمال أمناط أعداد حتى خمس )5( خانات.

1.هـ- إنشاء أمناط عددية جديدة مبفرده.

خالل هذا النشاط اليومي، تتطّور لدى التالميذ مهارة املعرفة باألعداد، واملعرفة رياضيات التقومي
بالتقومي، ومفاهيم القيمة املكانية مبكًرا، والعد بطالقة، ومهارات حل املشكالت.

15 إلى 20 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يتعلَّم التالميذ مجموعة متنوعة من مهارات تعلَّم
الرياضيات ويطبقونها، حيث يرشدهم املعلم من خالل املراجعة والتدريس 

والتدرب.

35 إلى 40 دقيقة

ل خالل هذا النشاط اليومي، يطّور التالميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأمَّ
الرياضيات بالتحدث عن اكتشافاتهم، وذلك باستخدام مفردات الرياضيات، 

وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعلّم، وتوضيح املفاهيم اخلطأ، وتعلَّم رؤية األشياء 
من منظور التالميذ.

5 إلى 10 دقائق
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أهداف التعلمالدرس

سيقوم التالميذ مبا يلي:71
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حتديد ما إذا كان العدد زوجًيا أم فردًيا. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:72
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
توضيح ما إذا كان العدد زوجًيا أم فردًيا. •
حتديد ما إذا كان مضاعفة العدد سينتج عنه مجموع زوجي أم فردي. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:73
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حل مسائل جمع عددين. •
حتديد ما إذا كان جمع عدد زوجي وعدد فردي سينتج عنه مجموع زوجي أم فردي. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:74
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حتديد قاعدة منط األعداد. •
توسيع منط أعداد خلانتني. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:75
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تطبيق قاعدة إلنشاء منط أعداد حتى خمس خانات. •
اجلمع أو الطرح لتوسيع منط األعداد. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:76
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
توصيل قاعدة بنمط أعداد. •
توسيع أمناط األعداد باستخدام قاعدة معينة. •
إنشاء قاعدة لنمط أعداد وتوصيلها بنمط األعداد. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:77
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حتديد القاعدة في منط أعداد. •
إنشاء قواعد أمناط تتضمن اجلمع والطرح. •
توسيع أمناط األعداد خلمس خانات باستخدام قاعدة معينة. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:78
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تعريف املصفوفة. •
حتديد املصفوفات وغير املصفوفات. •
إنشاء مصفوفة. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:79
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
استخدام اجلمع املتكرر ملعرفة مجموع األشياء في املصفوفات. •
كتابة معادالت اجلمع للتعبير عن مجموع األشياء في مصفوفة. •

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل 2
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أهداف التعلمالدرس

جتهيزات املعلم للفصل
الدرس 71:

إذا لم يكن معك جدول بالفعل، فأنشئ جدواًل لليوم )على سبيل املثال، بداية اليوم الدراسي، حصة القراءة، حصة الرياضيات،  •
االستراحة، حصة اللغة العربية، انتهاء اليوم الدراسي، وما إلى ذلك(. وارسم أو اعرض ساعة حائط لتوضيح الوقت إلى جانب كل 

وقت في اجلدول.
اجمع مجموعات عناصر عّد تضم اجملموعة منها 20 عنصَر عّد )مجموعة واحدة لكل ِتلميذْين(. على سبيل املثال، فاصوليا مجففة  •

أو مكرونة مجففة أو حصى صغير.
ارسم جدوالً للعدد الزوجي/الفردي على السبورة )مماثالً للجدول املوضح في كتاب الرياضيات للتالميذ(. فيما يلي مثال على ذلك. •

الدرس 72:
اجمع مجموعات عناصر عّد تضم اجملموعة منها 40 عنصَر عّد )مجموعة واحدة لكل ِتلميذْين(. •

الدرس 73:
اطبع مجموعات من بطاقات األعداد من 1 إلى 10 )مجموعة واحدة لكل ِتلميذْين(. مراجعة النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم من  •

بطاقات األعداد من 1 إلى 10.
ارسم اجلدول التالي على السبورة. •

الدرس 74:
صمم ملصقًا ألحد أمناط األشكال، مثل امللصق التالي. اعرض امللصق قبل بدء الدرس 74. •

فرديزوجي

زوجي أم فردي؟املجموعالعددان املضافان

فردي49 + 5

سيقوم التالميذ مبا يلي:80
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
كتابة معادالت اجلمع للتعبير عن مجموع األشياء في مصفوفة. •
إنشاء مصفوفة باستخدام اجلمع املتكرر. •
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الدرس 75:
اطبع مجموعات من بطاقات قواعد األمناط )مجموعة واحدة لكل مجموعة مكونة من أربعة تالميذ(. راجع النماذج املتضمنة في  •

نهاية دليل املعلم من بطاقات قواعد األمناط.
قص شرائط ورقية )حوالي 5 سم x   15  سم( لعمل النمط )على األقل 10 شرائط لكل مجموعة مكونة من أربعة تالميذ(. •

الدرس 77:
اطبع النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم من اشكال دودة أمناط األعداد )منوذج لكل تلميذ(. •
ل دودة أمناط األعداد لعرضه أمام التالميذ. ينبغي أن يكون الشكل املكتمل مشابًها لهذا )سوف تختلف  • أنشئ منوذًجا مكتماًل ُيشكِّ

أمناط األعداد(:

الدرس 78:
م ملصقات توضح املصفوفات وغير املصفوفات. ال تسمِ امللصقات. فيما يلي بعض األمثلة. • صمِّ

قص مجموعات من 12 مربًعا مبقاس حوالي 5 سم x   5  سم للتالميذ. )يحتاج كل تلميذ 12 مربًعا.( •

الدرس 79:
أنشئ أو اطبع إطاًرا فارًغا من عشر خانات لتشكيل مصفوفة للتالميذ. •

الدرس 80:
اجمع مجموعات عناصر عّد تضم اجملموعة منها 20 عنصَر عّد )مجموعة واحدة لكل ِتلميذْين(. •
م كل تلميذ مبنى يتضمن مصفوفة واحدة. اجمع ألواًنا متنوعة من الورق املقوى ليستخدمه التالميذ. • في هذا الدرس، سيصمِّ

لتنظيم وقت احلصة جيًدا وعدم إهداره، فّكر في قص الورق املقوى على شكل مباٍن مستطيلة متنوعة ُمسبًقا.  •
سيؤدي ذلك إلى تقليل مقدار الوقت الذي يستغرقه التالميذ في تصميم أشكال املباني، ويتيح لك إمكانية التحكم 

في حجم "مدينة املصفوفات" النهائية.

   
   
   

4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4

4 4 4 4
4 4 4 4 4

4 4 4
4 4 4 4 4

   
    
    

غير مصفوفةمصفوفة
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سيجمع التالميذ أشكال املباني معًا لتشكيل "مدينة املصفوفات". فيما يلي مثال على ذلك. •

أنشئ مبنى مصفوفات كمثال لعرضه أمام التالميذ. ينبغي أن يكون املبنى بلون واحد، ويجب أن تكون النوافذ  •
)املصفوفة( بلون مختلف من السهل مالحظته على املبنى.

املواد املستخدمة

كتاب التلميذعناصر العدجدول زوجي/فرديركن رياضيات التقومي

دودة األمناطورق مقوى بطاقات األعدادقلم رصاص

مربعات مقطوعة مسبًقاقلم حتديد أسودأقالم تلوينمقص

جدول اجملاميعملصق منط أشكالملصق من املصفوفات وغير املصفوفاتشرائط ورقية

بطاقات األعداد من ١-١٠  

١ 

٤ 

٧ 

١٠ 

٢ 

٥ 

٨ 

٣ 

٦ 

٩ 
  

قاعدتي:

دودة أمناط األعداد

فرديزوجي



68 الفصل 2

نظرة عامة الدرس 71
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: في نهاية نشاط رياضيات التقومي اليوم، سيراجُع التالميُذ الوقَت مستخدمني جدول اليوم الذي أعددته. على مدار األيام اإلرشادات

ْل وقت حدوث ذلك النشاط أو احلدث. على سبيل املثال،  العشرة التالية، وبجانب كل جزء من اليوم، ضع أو ارسم صورة لساعة حائط وسِجّ
ضع ساعات ُتبنيِّ وقت بداية الفسحة، ووقت بداية حصة الرياضيات، وهكذا.

1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
أمس وغًدا •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: على مدار األيام العشرة األخيرة، َجَمْعنا بيانات وأعددنا متثيالت بيانية وحللنا البيانات في التمثيالت 
البيانية. وعلى مدار األيام اخلمسة القادمة، سنراجع كيفية حتديد الوقت. وضعُت ساعات حائط لتوضيح وقت بدء أحداث يومنا 

املختلفة على اجلدول. هيا ننظر إلى هذه الساعات ونتدرب على حتديد الوقت.

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه سؤالني عن اجلدول اليومي، مثل األسئلة التالية:
متى سيكون وقت الفسحة؟ •
متى تبدأ حصة الرياضيات؟ •
متى سينتهي اليوم الدراسي؟ •
ما وقت حصة اللغة العربية؟ •
بع؟ 45 دقيقة؟ نصف ساعة؟ • ح أن حدًثا ما سيبدأ وعقرب الدقائق يشير إلى الرُّ أي ساعة ُتوضِّ

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حتديد ما إذا كان العدد زوجًيا أم فردًيا. •

ارسم جدول أعداد زوجية/فردية على السبورة. انظر جزء 
جتهيزات املعلم للفصل ملعرفة التفاصيل.

اجمع مجموعات عناصر عّد تضم اجملموعة منها 20 عنصَر عّد 
)مجموعة واحدة لكل ِتلميذْين(.

يساوي •
زوجي •
الباقي •
فردي •
ثنائيات •

ركن رياضيات التقومي •
جدول زوجي/فردي •
مجموعات عناصر عّد تضم اجملموعة  •

منها 20 عنصر عّد )مجموعة واحدة 
لكل ِتلميذْين(

كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، يستكشف التالميذ مفهوم العدد الزوجي والعدد الفردي. وسيفكرون في كيفية تكوين ثنائيات باستخدام 
األعداد الزوجية، وكيف ينتج باٍق في حالة األعداد الفردية. لم يتناول منهج الصف األول االبتدائي األعداد الزوجية والفردية، لذا سيكون 

هذا مفهوًما جديًدا، إال أن بعض التالميذ قد يكونوا يعرفون بعض املعلومات عن العدد الزوجي والعدد الفردي.

1. يقوم املعلم مبا يلي: اعرض جدول األعداد الزوجية/الفردية على السبورة.

ف علماُء الرياضيات األعداَد إلى فئات كثيرة. ومن هذه التصنيفات األعداد الزوجية واألعداد الفردية.  يقول املعلم ما يلي: ُيصنِّ
ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا تعرفون ما يعنيه العدد الزوجي أو الفردي. ميكنكم توضيح مثال على عدد زوجي أو فردي، أو إخبارنا 

بشيء آخر قد تكونون على علم به بشأن العدد الزوجي والفردي.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميُذ اخملتارون مبا يعلمونه عن األعداد الزوجية 
والفردية.

يقول املعلم ما يلي: أفكار رائعة. هيا نتعلم املزيد من التفاصيل عن هاتني الفئتني من األعداد. لقد رسمُت جدواًل على السبورة 
َل األعداد الزوجية والفردية. لكن علينا قبل ذلك أن نتأكد من معرفتنا معنى العدد الزوجي والفردي. سأسحب 10 من عصّي  لُنسجِّ

األسماء. إذا ناديُت اسم أحدكم، فليتقّدم إلى مقدمة الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: يتقدم التالميذ اخملتارون إلى مقدمة الفصل.

يقول املعلم ما يلي: هذه مجموعة من 10 تالميذ. أريد أن يعثر كل واحد منكم على زميل آخر وليقفا مًعا.

يقوم التالميذ مبا يلي: يجد كُلّ تلميذ مساعد زمياًل له ويقفان إلى جوار بعضهما.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. َوَجَد كُلّ واحد من التالميذ العشرة زمياًل له. كل واحد له زميل ألن العدد 10 عدد "زوجي". 
ميكننا قسمة هذا العدد إلى مجموعتني بالتساوي دون وجود أي باٍق.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 10 في اجلدول في عمود األعداد الزوجية. مطالبة التالميذ املساِعدين أن يجلسوا.

يقوم التالميذ مبا يلي: عودة التالميذ املساعدين إلى املقاعد.

م إلى مقدمة الفصل. 2. يقول املعلم ما يلي: لنجرب عدًدا آخر. سأسحب 6 من عصّي األسماء. إذا ناديت اسم أحدكم، فليتقدَّ

يقوم التالميذ مبا يلي: يتقدم التالميذ اخملتارون إلى مقدمة الفصل.

يقول املعلم ما يلي: ليرى كل منكم إذا كان بإمكانه أن يجد زمياًل ويقف إلى جانبه.

فرديزوجي

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات

اسأل تالميذ مختلفني، مستخدًما عصّي األسماء أو عن طريق طلب أن يرفعوا أيديهم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يجيب التالميذ اخملتارون على أسئلة عن الوقت ويقولون اإلجابات شفهًيا أو عن طريق الكتابة )حسب 
توجيهات املعلم(.
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يقوم التالميذ مبا يلي: يجد كُلّ تلميذ مساعد زمياًل له ويقفان إلى جوار بعضهما.

يقول املعلم ما يلي: هل وجد كٌل منكم زمياًل له؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: نعم.

يقول املعلم ما يلي: نعم، َوَجَد كل واحد زمياًل، لذا العدد 6 عدد زوجي أيًضا. سأكتب ذلك في اجلدول على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 6 في اجلدول في عمود األعداد الزوجية. تكرار العملية، واستدعاء 4 تالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يذهب التالميذ الذين مت اختيارهم إلى مقدمة الفصل ويجدون زمالءهم.

3. يقول املعلم ما يلي: نعلم إًذا أن 4 و6 و10 أعداٌد زوجية. ماذا تعتقدون قد يحدث إذا كان لدينا 7 تالميذ في مقدمة الفصل؟ هل 
سيجد كل واحد منهم زمياًل؟ شاركوا توقعاتكم مع زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة توقعاتهم مع زمالئهم املجاورين.

يقول املعلم ما يلي: هيا نختبر توقعاتكم سوًيا.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء 7 تالميذ إلى مقدمة الفصل باستخدام عصّي األسماء.

يقوم التالميذ مبا يلي: يتقدم التالميذ الذين مت اختيارهم إلى مقدمة الفصل.

يقول املعلم ما يلي: ليرى كل منكم إذا كان بإمكانه أن يجد زمياًل.

يقوم التالميذ مبا يلي: يحاول التالميذ املساعدون إيجاد زميل. سيتبقى تلميذ واحد دون زميل.

يقول املعلم ما يلي: هل كنتم جميًعا قادرين على إيجاد زميل؟

يقوم التالميذ مبا يلي: القول مًعا: ال.

يقول املعلم ما يلي: لدينا 7 تالميذ ولم يستطع جميعهم إيجاد زميل له. فقد تبقى تلميذ واحد. ما نوع العدد 7 في رأيكم؟ قوموا 
بامليل والهمس.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: فردي.

يقول املعلم ما يلي: نعم. 7 عدد فردي ألنه تبقى 1. ال ميكن تكوين مجموعات ثنائية كاملة من الزمالء من األعداد الفردية. حيث 
سيتبقى زميل واحد.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 7 في عمود األعداد الفردية.

يقول املعلم ما يلي: ما األعداد األخرى التي تعتقدون أنها أعداد فردية؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون عدًدا آخر ينبغي علينا 
اختباره.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي لإلخبار عن عدد آخر. يقول التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم بشأن أعداد أخرى فردية.

يقوم املعلم مبا يلي: بالنسبة القتراح كل تلميذ، استخدم عصّي األسماء الختيار العدد الذي مت اقتراحه من التالميذ للتحرك إلى مقدمة 
الفصل. على سبيل املثال، إذا اقترح أحد التالميذ الرقم 5 كرقم فردي، فاستدِع 5 تالميذ إلى مقدمة الفصل. اطلب من التالميذ أن يجد كل 
منهم زمياًل ويقف إلى جانبه. وّجه املناقشة حول إذا كانت األعداد زوجية أو فردية. اطلب من التلميذ الذي اقترح العدد أن يكتبه في العمود 

الصحيح.

يقوم التالميذ مبا يلي: يذهب التالميذ املساعدون إلى مقدمة الفصل ويحاول كٌل منهم إيجاد زميل.

4. يقول املعلم ما يلي: اآلن سيكون دوركم. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 71: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب الرياضيات للتالميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 71: التطبيق.

23 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 71: التطبيق

اإلرشادات: حدد ما إذا كان العدد زوجًيا أم فردًيا. واكتبه بعد ذلك في اجلدول.

فرديزوجي

4

6

7

10

1235891112

1314151617181920



الفصل 2 71

يقول املعلم ما يلي: في هذه الصفحة، سترون جدواًل لألعداد الزوجية واألعداد الفردية مماثاًل للجدول املوضح على السبورة. 
ستالحظون أن 10 و6 و4 مكتوبة بالفعل في عمود األعداد الزوجية. هذه كانت األعداد التي استطعنا معها تكوين ثنائيات من 

الزمالء دون أن يتبقى أحد. فقد كانت أعداًدا زوجية. ستالحظون أن 7 موجود في عمود األعداد الفردية، حيث تبقى زميل واحد.

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التالميذ لكتابة األعداد األخرى املوجودة في جدول األعداد الزوجية/الفردية بالفصل في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة األعداد الفردية األخرى في اجلدول بكتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: بالنسبة لباقي حصة الرياضيات، ستختبرون األعداَد وسترون ما إذا كانْت زوجيًة وتساعد في تكوين ثنائيات 
من الزمالء كلهم، أم أنها فردية وتترك تلميًذا باقًيا. ستجدون أسفل اجلدول في كتبكم قائمة باألعداد من 1 إلى 20. لنشطب 

األعداد التي أضفناها بالفعل للجدول.

يقوم التالميذ مبا يلي: شطب األعداد 4 و6 و7 و10 وأي عدد في جدول األعداد الزوجية/الفردية بالفصل.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. سأعطيكم 20 عنصَر عد. تعاونوا مع زمالئكم املجاورين الختبار كل عدد لم ُيشَطب ملعرفة ما 
إذا كان عدًدا زوجًيا أم فردًيا. ميكنكم استخدام عناصر العد ملعرفة ما إذا كان بإمكانكم تكوين ثنائيات متساوية أم أنه سيكون هناك 

باٍق. وبعد حتديد ما إذا كان العدد زوجًيا أم فردًيا، اكتبوه في جداولكم.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع مجموعات من 20 عنصر عد على كل ِتلميذْين.

يقوم التالميذ مبا يلي: بالنسبة ملا يتبقى من وقت تعلّم، يتعاونون مع الزمالء املجاورين في اختبار األعداد من 1 إلى 20 من 
حيث كونها زوجية أم فردية.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ وهم يعملون. تقدمي املساعدة للتالميذ الذين يواجهون صعوبات. في حالة توّصل أي من 
التالميذ إلى طريقة أخرى تتسم بالفاعلية والكفاءة لتحديد ما إذا كان العدد زوجًيا أم فردًيا، يحرص املعلم على أن يشارك التلميذ تلك 

الطريقة مع تالميذ الفصل. على سبيل املثال، قد يكتشف بعض التالميذ أن األعداد الزوجية ميكن قسمتها إلى مجموعتني متساويتني. عندما 
تتبقى دقيقتان إلى 3 دقائق على انتهاء وقت تعلّم، استخدم إشارة جذب االنتباه الستعادة تركيز اجملموعة كلها مجدًدا.

5. يقول املعلم ما يلي: لنتحدث عما قمتم باكتشافه. ارفعوا أيديكم وشاركوا عددْين فرديني عثرمت عليهما. ستكتبونهما كذلك في 
جدولنا.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقول التالميذ اخملتارون عددين فرديني ويكتبونهما في اجلدول.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة العددين الفرديني ثم مواصلة طلب أعداد زوجية وفردية. يكتب التالميذ اخملتارون األعداد في جدول الفصل ملدة 
دقيقتني إلى 3 دقائق أو إلى أن يتم ملء اجلدول باألعداد من 1 إلى 20.

مالحظة للمعلم: إذا لم يتم اختبار جميع األعداد، فاترك مكانهم في اجلدول فارًغا. ميكن للتالميذ اختبارها في وقت فراغهم أو في حصة 
الرياضيات التالية.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. يرجى إبقاء كتاب التلميذ باخلارج للجزء اخلاص بتأّمل. ارفعوا اإلبهام ألعلى إذا كان ميكنكم 
تلخيص ما تعلمناه عن األعداد الزوجية والفردية.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقول التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد األقوال الصحيحة وتصحيح املفاهيم اخلطأ.
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مالحظة للمعلم: أثناء تناول اجلزء اخلاص بتأّمل، ينظر التالميذ إلى جدول األعداد الزوجية/الفردية ويرون ما إذا كانوا يالحظون أي شيء 
عن األعداد. قد يالحظ بعض التالميذ أن األعداد الزوجية 2 و4 و6 و8 و10 وهكذا تتبع العّد بالقفز مبقدار 2. وقد يالحظ بعضهم أن األعداد 

الزوجية كلها مضاعفات.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 71: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 71: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: اختبرنا اليوم األعداد من 1 إلى 20 ملعرفة ما إذا كانت زوجية أم فردية. في وقت تأّمل اليوم، انظروا إلى جدول 
األعداد الزوجية/الفردية. الحظوا األرقام في كل عمود. هل تالحظون أي شيء مشترك بني األعداد الزوجية؟ هل تالحظون أي 

شيء مشترك بني األعداد الفردية؟ هل تشاهدون أي أمناط؟ فّكروا لبضع حلظات، ثم عّبروا بالكتابة أو بالرسم عما تفكرون به في 
كتاب التلميذ في صفحة كراس الرياضيات.

مالحظة للمعلم: حتديد األمناط مهارٌة مهمة في التفكير احلاسوبي. ميكن أن تأخذ األمناط العديد من الصور، مبا في ذلك أشكال أو 
أعداد أو ألوان أو حركات. ويساعد حتديد األمناط في سياق غير منطي )على سبيل املثال، جدول لألعداد الزوجية والفردية( التالميذ على 

ْع التالميذ على البحث عن األمناط في كل مكان أثناء تعلمهم لفهم  بناء روابط بني املفاهيم اجلديدة واملفاهيم التي تعلموها سابًقا. شجِّ
الرياضيات والعالم من حولهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعبير بالكتابة أو بالرسم عن مالحظاتهم بشأن األعداد الزوجية والفردية.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام إشارة جذب االنتباه بعد 3 إلى 4 دقائق.

وا زمالءكم  يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا يا تالميذي األعزاء. سنلقي نظرة أخرى على األعداد الزوجية والفردية غًدا. حيِّ
املجاورين، واحتفظوا بكتاب التلميذ في مكانه الستخدام اليوم.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتية زمالئهم املجاورين واالحتفاظ بكتاب التلميذ في مكانه.

الصف الثاني االبتدائي24

الدرس 71: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. هل تالحظ أي شيء مشترك بني األعداد الزوجية و األعداد الفردية؟ هل الحظت أي  اإلرشادات: تأمَّ
شيء عندما كنت تختبر األعداد؟ ما الذي تعرفه اآلن عن األعداد الفردية و األعداد الزوجية؟ عّبر عن إجابتك 

بالرسم أو الكتابة.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 72
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
أمس وغًدا •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: هيا ننظر إلى الساعات في جدولنا ونتدّرب على حتديد الوقت كما فعلنا أمس.

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه سؤالني عن اجلدول اليومي، مثل األسئلة التالية:
متى سيكون وقت الفسحة؟ •
متى تبدأ حصة الرياضيات؟ •
متى سينتهي اليوم الدراسي؟ •
ما وقت حصة اللغة العربية؟ •
بع؟ 45 دقيقة؟ نصف ساعة؟ • ح أن حدًثا ما سيبدأ وعقرب الدقائق يشير إلى الرُّ أي ساعة ُتوضِّ

اسأل تالميذ مختلفني، مستخدًما عصّي األسماء أو عن طريق طلب أن يرفعوا أيديهم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يجيب التالميذ اخملتارون على أسئلة عن الوقت ويقولون اإلجابات شفهًيا أو عن طريق الكتابة )حسب 
توجيهات املعلم(.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
توضيح ما إذا كان العدد زوجًيا أم فردًيا. •
حتديد ما إذا كان مضاعفة العدد سينتج عنه مجموع  •

زوجي أم فردي.

اجمع مجموعات عناصر عّد تضم اجملموعة منها 40 عنصَر عّد 
)مجموعة واحدة لكل ِتلميذْين(.

مضاعفات •
زوجي •
فردي •
اجملموع •

ركن رياضيات التقومي •
جدول زوجي/فردي •
مجموعات عناصر عّد تضم الواحدة  •

منها 40 عنصر عّد )مجموعة واحدة 
لكل ِتلميذْين(

كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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 مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يواصل التالميذ استكشاف األعداد الزوجية والفردية ومراجعة حقائق املضاعفات )على سبيل املثال، 
2 + 2، 5 + 5، وهكذا(. يكتشف التالميذ أن مجاميع املضاعفات زوجية سواء كانت األعداد املضاَعفة زوجية أو فردية.

إذا لم يكن التالميذ قد انتهوا من ملء جدول األعداد الزوجية/الفردية أمس، ميكنك بدء احلصة باختبار األعداد املتبقية مًعا وإكمال اجلدول. 
ينبغي للتالميذ كتابة األعداد اجلديدة في كتاب الرياضيات للتالميذ.

1. يقول املعلم ما يلي: تعلمنا أمس عن فئتني لألعداد؛ العدد الزوجي والعدد الفردي. تعلمنا أن بواسطة األعداد الزوجية ميكننا 
دائًما تكوين ثنائيات دون وجود باٍق، بينما ينتج باقًيا واحًدا عن األعداد الفردية دائًما. جدول األعداد الزوجية/الفردية موضح 

على السبورة. انظروا إلى اجلدول ثم التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وأخبروهم بأربعة أعداد فردية وأربعة أعداد زوجية.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات إلى الزمالء املجاورين وإخبار بعضهم البعض بأربعة أعداد فردية وأربعة أعداد زوجية.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى كل عدد في اجلدول أثناء مراجعتك.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. ميكننا املالحظة من خالل اجلدول أن 2 و4 و6 و8 و10 و12 و14 و16 و18 و20 هي أعداد زوجية، 
وأن 1 و3 و5 و7 و9 و11 و13 و15 و17 و19 هي أعداد فردية. التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين مجدًدا وفكروا في أي منط 
تالحظونه. ميكن أن يكون شيًئا كتبتم عنه أمس خالل وقت تأّمل. سأستخدم عصّي األسماء الختيار بعض التالميذ الذين 

سيشاركون.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى الزمالء املجاورين عن منط األعداد الزوجية واألعداد الفردية. يشارك التالميذ 
اخملتارون ما يالحظونه عن األعداد الزوجية والفردية.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا لم يذكر أي تلميذ أن 2 و4 و6 و8 و10 تتكرر في خانة العشرات، يذكر املُعلم هذا النمط ويشرحه. وضع دائرة حول 
األرقام املوجودة في خانة اآلحاد للتوضيح أمام التالميذ النمط املتكرر. القيام بالشيء نفسه مع األعداد الفردية.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. نعرف أن األعداد الزوجية تشكل ثنائيات وأنها كذلك أعداد تبدأ بأحد األرقام التالية: 2، 4، 6، 
8، 0. بينما األعداد الفردية هي أعداد ينتج عنها باٍق وتبدأ بأحد األرقام التالية: 1، 3، 5، 7، 9. وضعنا دائرة على الرقم الذي كان 

في خانة اآلحاد لرؤية هذا النمط. العدد 14 موجود في جانب األعداد الزوجية، وبه عدد زوجي في خانة اآلحاد؛ وهو 4. العدد 13 
موجود في جانب األعداد الفردية، وبه عدد فردي في خانة اآلحاد؛ وهو 3، ولكن العددان بهما الرقم 1 في خانة العشرات. وبالتالي 

هل تعتقدون أن العدد 23 هو عدد زوجي أم فردي؟ قفوا إذا كنتم تعتقدون أنه عدد زوجي. صّفقوا إذا كنتم تعتقدون أنه عدد 
فردي.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف أو التصفيق بناًء على اعتقادهم أن العدد 23 عدد زوجي أو فردي.

يقول املعلم ما يلي: لنرّكز أكثر على العدد 23. العدد غير موجود في جدولنا. سأضع دائرة حول الرقم الذي في خانة اآلحاد 
كما فعلت مع األعداد األخرى في اجلدول. إنه العدد 3، والعدد 3 عدد فردي، لذا رمبا يكون العدد 23 عدًدا فردًيا مثل 13، ولكن 

العدد 2 عدد زوجي، لذا رمبا يكون العدد 23 عدًدا زوجًيا؟ عندي فكرة: ميكنني استخدام عناصر العد الختباره. ارفعوا اإلبهام إلى 
أعلىإذا كنتم ترغبون في مساعدتي على التحقق مما إذا كان 23 عدًدا زوجًيا أم فردًيا.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يتقدم التلميذ الذي مت اختياره إلى مقدمة الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض 23 عنصَر عد. االستعانة بتلميذ يشارك تطوعًيا في مساعدته على تكوين ثنائيات حتى يتبقى عنصر عد واحد.

يقول املعلم ما يلي: 23 عدٌد فردي. يتبقى عنصر عد واحد، وبه عدد فردي في خانة اآلحاد. هل صحيح دائًما أنه إذا كان بالعدد 
عدد فردي في خانة اآلحاد، يكون عدًدا فردًيا؟ ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم تعتقدون أن هذا قول صحيح. أخفضوا اإلبهام إلى 

أسفل إذا كنتم ال توافقون أو لستم متأكدين من ذلك.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للموافقة على ذلك. إخفاض اإلبهام إلى أسفل إذا كانوا ال يوافقون أو ليسوا 
متأكدين من ذلك.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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2. يقول املعلم ما يلي: بينما نواصل العمل على األعداد الزوجية والفردية، راجعوا هذه الفكرة لتروا ما إذا كانت صحيحة دائًما. تعلَّم )40 دقيقة(
أوّد أن أسمع ما توصلتم إليه. اليوم سنشير إلى ما يحدث عندما نضاعف أعداًدا زوجية وفردية. وضحنا بالفعل العدد 3، ونعرف 

أن 3 عدٌد فردي. فهو يكّون ثنائًيا واحًدا من الزمالء ويتبقى زميل واحد. ولكن ماذا قد سيحدث إذا كانت معي مجموعة من 3 
وجمعتها إلى مجموعة أخرى من 3؟ ما مجموع 3 + 3؟ إذا جمعنا عددين فرديني، فهل يكون املجموع زوجًيا أم فردًيا؟ التفتوا 

وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين وارفعوا اإلبهام إلى أعلى ملشاركة تفكيركم مع الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى الزمالء املجاورين بشأن ما إذا كان مجموع 3 و3 عدًدا زوجًيا أو فردًيا. 
رفع اإلبهام إلى أعلى ملشاركة أفكارهم مع الفصل. يقول التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: هيا جنري اختبار تكوين ثنائيات مجدًدا. سأستدعي 3 تالميذ ثم سأستدعي 3 آخرين.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار 3 تالميذ. ثم اختيار 3 تالميذ آخرين. يجعلهم يقفون في مجموعتني من 3.

يقوم التالميذ مبا يلي: يتقدم التالميذ الذين مت اختيارهم إلى مقدمة الفصل.

يقول املعلم ما يلي: هؤالء 3 تالميذ، وتعلمنا أمس أن 3 هو عدد فردي. ال ميكننا تكوين ثنائيات متساوية من هؤالء التالميذ 
الثالثة. واآلن هنا 3 تالميذ آخرون. ال ميكننا تكوين ثنائيات متساوية من هؤالء التالميذ الثالثة أيًضا. واآلن لنضم املجموعتني 

التي تتكون كل منهما من 3 مًعا. ما املجموع؟ قوموا بامليل والهمس.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 6.

يقول املعلم ما يلي: نعم، 3 + 3 = 6. هل 6 عدٌد زوجي أم فردي؟ قفوا إذا كنتم تعتقدون أن 6 عدد زوجي. ابقوا جالسني إذا كنتم 
تعتقدون أن 6 عدد فردي.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا كانوا يعتقدون أن 6 عدد زوجي. يظلون جالسني إذا كنتم تعتقدون أن 6 عدد فردي.

يقول املعلم ما يلي: هل ميكننا تكوين ثنائيات من هؤالء التالميذ الستة دون أن يتبقى أحد؟ أود أن يرى التالميذ املساعدون ما إذا 
كان ميكنهم إيجاد زميل لكل منهم أم ال.

يقوم التالميذ مبا يلي: يجد التالميذ املساعدون زمياًل لكل منهم.

يقول املعلم ما يلي: ميكننا ذلك. يعني ذلك أن 6 عدد زوجي. ضاعفنا عدًدا فردًيا، لكننا حصلنا على مجموع زوجي. ما الذي 
سيحدث برأيكم إذا ضاعفنا عدًدا زوجًيا؟ ارفعوا أيديكم إلخباري بعدد زوجي.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقول التلميذ الذي مت اختياره عدًدا زوجًيا.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم مجموعة واحدة من ـــــــــــــــــ )العدد الذي اقترحه التلميذ( نقاط على السبورة. ثم رسم مجموعة ثانية من نفس 
العدد. تصنيف النقاط إلى ثنائيات لتوضيح أن اجملموع زوجي.

يقول املعلم ما يلي: هل املجموع زوجي أم فردي؟ أخِبروني.

يقوم التالميذ مبا يلي: القول مًعا: زوجي.

يقول املعلم ما يلي: املجموع عدد زوجي. إذن، عندما ضاعفنا عدًدا فردًيا — العدد 3 — حصلنا على مجموع زوجي. وعندما قمنا 
مبضاعفة عدد زوجي — _____ )العدد الذي اقترحه التلميذ( — حصلنا أيًضا على مجموع زوجي. هل برأيكم سنحصل 
دائًما على مجموع زوجي إذا ضاعفنا عدًدا زوجًيا أو فردًيا؟ لنكتشف ذلك بنفسنا. افتحوا كتب الرياضيات للتالميذ على صفحة 

الدرس 72: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح صفحة الدرس 72: التطبيق في كتاب التلميذ.

دوا بعد  3. يقول املعلم ما يلي: سَتُروَن في هذه الصفحة األعداد من 1 إلى 20. تعاونوا مع زمالئكم املجاورين ملضاعفة كل عدد، وحدِّ
ذلك ما إذا كان املجموع زوجًيا أم فردًيا. حاولوا إكمال أكبر قدر ممكن. ميكنكم اختبار املجموع باستخدام عناصر العد إذا احتجتم 

إلى ذلك. ارفعوا أيديكم إذا أردمت استخدام عناصر العد في اختبار ما إذا كان العدد زوجًيا أم فردًيا.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع عناصر العد على التالميذ الذين يطلبونها.

25 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 72: التطبيق

اإلرشادات: ضاعف كل عدد ثم حدد ما إذا كان املجموع عدًدا زوجًيا أم فردًيا.

زوجي أم فردي؟املضاعفةالعدد

زوجي1 + 1 = 12

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع الزمالء املجاورين لتحديد ما إذا كان مجموع مضاعفات األعداد الزوجية والفردية عدًدا 
زوجًيا أم فردًيا. استخدام عناصر العد عند احلاجة إليها.

يقوم املعلم مبا يلي: أثناء عمل التالميذ، يتجول ويالحظ َمن ِمن التالميذ يستوعب مفهوم العدد الزوجي والفردي وَمن قد يحتاج إلى تدريس 
إضافي. عند انتهاء مدة تعلّم، استخدم إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. أعيدوا عناصر العد إلى مكانها واتركوا القلم الرصاص وكتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: إعادة عناصر العد وترك القلم الرصاص وكتاب التلميذ.

مالحظة للمعلم: أثناء وقت تأمل، يفكر التالميذ في السبب وراء احلصول دائًما على مجموع زوجي عند مضاعفة أي عدد.

1. يقوم املعلم مبا يلي: رسم اخملطط التالي على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: تدربنا اليوم على مضاعفة األعداد. ضاعفنا أعداًدا زوجية وفردية ووجدنا أننا دائًما نحصل على مجموع 
زوجي، سواًء ضاعفنا عدًدا زوجًيا أم عدًدا فردًيا. ملاذا برأيكم نحصل دائًما على مجموع زوجي عند املضاعفة؟ فّكروا لدقيقة، ثم 

سأستدعي عدًدا قلياًل من التالميذ ملشاركة تفكيرهم مع املجموعة. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا رغبتم في مشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير لدقيقة. ثم رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يقول التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا لم يناقش أي تلميذ فكرة تكوين ثنائي من العددين املتبقيني من األعداد املضافة الفردية، فناقش الرسم بإيجاز.

مالحظة للمعلم: ال يتم تقييم التالميذ بناًء على هذا املفهوم )ملاذا نحصل على مجموع زوجي عند مضاعفة عددين فرديني(. ومع ذلك، قد 
يكون من املفيد رؤية بعض التالميذ لهذا النمط في عرض مرئي.

يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى الصورة التي رسمُتها على السبورة. ما مجموع النقاط املوجودة في كل مجموعة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: ِذكر العدد بصورة جماعية: 5.

يقول املعلم ما يلي: هل 5 عدد زوجي أم عدد فردي؟

يقوم التالميذ مبا يلي: القول مًعا: فردي.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم خطوط أو دوائر لتكوين ثنائيات من النقاط في أول مجموعة مكونة من 5، مع ترك نقطة واحدة متبقية لوحدها. 
القيام بالشيء نفسه مع مجموعة النقاط الثانية.

يقول املعلم ما يلي: على ماذا سنحصل إذا جمعنا 5 و5 مًعا؟

يقوم التالميذ مبا يلي: ِذكر العدد بصورة جماعية: 10.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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يقول املعلم ما يلي: هل 10 عدد زوجي أم عدد فردي؟

يقوم التالميذ مبا يلي: القول مًعا: زوجي.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم خطوط لتوضيح كيف أن كل ثنائي من النقاط في اجملموعة األولى املكونة من 5 اقترَن مع ثنائي آخر من النقاط 
في اجملموعة الثانية املكونة من 5. ثم توضيح كيف أن النقطتني املتبقيتني اقترنتا مع بعضهما ليشكال مجموعة زوجية من النقاط.

يقول املعلم ما يلي: أستمتع بسماع تفكيركم الرياضي. مضاعفة العدد تضمن تكوين ثنائيات، وعدم وجود باٍق. أتساءل ماذا يحدث 
عندما جنمع عدًدا زوجًيا وعدًدا فردًيا؟ سنتناول ذلك في درس الرياضيات التالي.
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نظرة عامة الدرس 73
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
أمس وغًدا •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: هيا ننظر إلى الساعات في جدولنا ونتدّرب على حتديد الوقت كما فعلنا أمس.

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه سؤالني عن اجلدول اليومي، مثل األسئلة التالية:
متى سيكون وقت الفسحة؟ •
متى تبدأ حصة الرياضيات؟ •
متى سينتهي اليوم الدراسي؟ •
ما وقت حصة اللغة العربية؟ •
بع؟ 45 دقيقة؟ نصف ساعة؟ • ح أن حدًثا ما سيبدأ وعقرب الدقائق يشير إلى الرُّ أي ساعة ُتوضِّ

اسأل تالميذ مختلفني، مستخدًما عصّي األسماء أو عن طريق طلب أن يرفعوا أيديهم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يجيب التالميذ اخملتارون على أسئلة عن الوقت ويقولون اإلجابات شفهًيا أو عن طريق الكتابة )حسب 
توجيهات املعلم(.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حل مسائل جمع عددين. •
حتديد ما إذا كان جمع عدد زوجي وعدد فردي سينتج  •

عنه مجموع زوجي أم فردي.

رسم اجلدول املعروض في جزء جتهيزات املعلم للفصل على السبورة. )تتوفر نسخة من هذا اجلدول أيًضا في كتاب 
الرياضيات للتالميذ في صفحة التطبيق اخلاصة بهذا الدرس.(

طباعة مجموعة من بطاقات األعداد من 1 إلى 10 لكل ِتلميذْين. مراجعة النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم من 
بطاقات األعداد من 1 إلى 10.

اجلمع •
زوجي •
فردي •
اجملموع •

ركن رياضيات التقومي •
جدول اجملاميع بالفصل •
مجموعات من بطاقات األعداد من 1  •

إلى 10 )مجموعة واحدة لكل ِتلميذْين(
مجموعات عناصر عّد تضم اجملموعة  •

منها 20 عنصر عّد )مجموعة واحدة 
لكل ِتلميذْين(

كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، يواصل التالميذ استكشاف مفهوم األعداد الزوجية واألعداد الفردية ودراسة ما يحدث عند جمع عدد فردي 
وعدد زوجي مًعا. وسيستخدمون بطاقات األعداد إلنشاء معادالت وإيجاد اجملموع، ثم حتديد ما إذا كان اجملموع زوجًيا أم فردًيا.

1. يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم إخبارنا مبا تعلمنا أمس عند ممارسة مضاعفة األعداد.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقول التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد األفكار الدقيقة وتصحيح املفاهيم اخلطأ. إذا لم يذكر أي تلميذ أن مضاعفة األعداد الزوجية أو الفردية ينتج 
عنها مجموع زوجي، فراِجْع املفهوم باالستعانة بالتالميذ املساعدين أو بالرسم على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: ماذا قد يحدث برأيكم إذا جمعنا عدًدا زوجًيا وعدًدا فردًيا؟ التفتوا وحتدثوا إلى الزمالء املجاورين. ارفعوا 
اإلبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين إلخبارنا بأفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى الزميل املجاور. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد للمشاركة. يقول التالميذ 
الذين مت اختيارهم أفكارهم.

2. يقول املعلم ما يلي: تفكير رائع. اليوم سنقوم باالستكشاف ملعرفة ما يحدث. سيتعاون كل منكم مع زميل له. سيختار كل واحد 
دون ما إذا كان املجموع عدًدا زوجًيا أم  بطاقة أعداد. بطاقات األعداد هذه هي األعداد املضافة. ستحلون مسألة جمع العددين، وحُتدِّ

فردًيا. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 73: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح صفحة الدرس 73: التطبيق في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: ستجدون في الكتاب جدواًل ميكنكم فيه كتابة املعادلة واملجموع وما إذا كان املجموع عدًدا زوجًيا أم فردًيا. 
رسمُت نسخة من هذا اجلدول على السبورة. لنحل مسألة مًعا. سأتظاهر بأني اخترُت بطاقتنْي: بطاقة عليها 4 وبطاقة عليها 5. 

4 + 5 مكتوبة في كتابكم. حلوا مسألة جمع 4 و5 واكتب اإلجابة. ارفعوا أيديكم عند االنتهاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: َجْمُع 4 و5 وكتابة اجملموع. رفع األيدي عند االنتهاء. يقول التلميذ الذي مت اختياره إجابته.

يقول املعلم ما يلي: نعم، مجموع 4 و5 يساوي 9. هل 9 عدٌد زوجي أم فردي؟ ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم تعرفون اإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى إذا كانوا يعرفون اإلجابة. يجيب التالميذ الذين مت اختيارهم على األسئلة.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة اإلستراتيجية، إذا لزم األمر، لتحديد ما إذا كان اجملموع عدًدا زوجًيا أم فردًيا. كتابة زوجي أو فردي في 
العمود األخير.

يقول املعلم ما يلي: رائع، 9 عدد فردي. اكتبوا "فردي" في العمود األخير.

يقوم التالميذ مبا يلي: اكتبوا "فردي" في العمود األخير.

3. يقول املعلم ما يلي: واآلن حان دوركم. سوف نرفع األيدي، ونكّون ثنائيات للحصول على زميل. عندما جتدون زمالء، اجلسوا 
مًعا وسُأحضر لكم بطاقات األعداد وعناصر العد. ستختارون بطاقتني إليجاد العددين املضافني وكتابة املعادلة واملجموع. ميكنكم 

بعد ذلك استخدام عناصر العد - إذا كنتم بحاجة إليها - لتحديد ما إذا كان املجموع عدًدا زوجًيا أم فردًيا. سوف نرفع األيدي 
ونكّون ثنائيات. خذوا الكتب واألقالم الرصاص معكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي وتكوين ثنائيات للحصول على زميل. ينتقل كل تلميذ للجلوس مع زميله.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع بطاقات األعداد وعناصر العّد على كل ِتلميذْين. التجول ومالحظة التالميذ وهم يعملون.

27 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 73: التطبيق

اإلرشادات: اختر بطاقتني واكتب العددين املضافني كمسألة وأوجد املجموع.

زوجي أم فردي؟املجموعاملسألة

5 + 4

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع الزمالء الختيار البطاقات وكتابة املعادالت واجملاميع وحتديد ما إذا كانت اجملاميع أعداًدا 
زوجية أم فردية.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ وهم يعملون. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في حتديد ما 
إذا كان العدد زوجًيا أم فردًيا. عندما يقارب وقت تعلّم من االنتهاء، يستخدم إشارة جذب االنتباه الستعادة تركيز اجملموعة كلها مجدًدا.

مالحظة للمعلم: اطلب من التالميذ الذين ينتهون مبكًرا تكويَن عدد مضاف مكّون من رقمني وعدد مضاف مكّون من رقم واحد، ويكون ذلك 
مبثابة نشاط إثرائي. سيمّكن ذلك التالميذ اجلاهزين خلوض التحدي من استكشاف أمناط األعداد الزوجية والفردية التي تسبق األرقام 

املفردة.

وفي سبيل إثراء جتربة التعلّم هذه باستخدام التفكير احلاسوبي، اطلب من التالميذ التفكير والتناقش بشأن الطريقة التي ميكنهم من خاللها 
استخدام األمناط التي يحددونها لألعداد الزوجية والفردية إلجناز عملهم على نحو أكثر سرعة وفاعلية.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. عودوا إلى مقاعدكم ثم ضعوا دوائر حول جميع املجاميع الفردية.

يقوم التالميذ مبا يلي: العودة إلى مقاعدهم ووضع دوائر حول جميع اجملاميع الفردية.

يقول املعلم ما يلي: اآلن وبعد وضع دوائر حول املجاميع الفردية، انظروا إلى العددين الَذين قمتم بجمعهما للحصول على 
املجموع الفردي. التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين عما تالحظونه. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد للمشاركة. 

سأمنحكم دقيقة واحدة تقريًبا.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث عن اجملاميع الفردية وأي مالحظات بشأن األعداد التي مت جمعها للوصول إلى 
مجموع فردي. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد. يقول التالميذ الذين مت اختيارهم مالحظاتهم.

يقول املعلم ما يلي: مالحظات رائعة. عندما جنمع عدًدا زوجًيا وعدًدا فردًيا، يكون املجموع فردًيا. ساعدوني في إكمال هذه اجُلمل.

يقوم املعلم مبا يلي: الكتابة على السبورة: زوجي + زوجي = ـــــــــــــــــــــــ؛ فردي + فردي = ـــــــــــــــــــــــ؛ زوجي + فردي = 
ـــــــــــــــــــــ.

يقوم التالميذ مبا يلي: مساعدة املعلم في إكمال اجلمل بناًء على ما تعلموه خالل دروس الرياضيات القليلة املاضية عن األعداد 
الزوجية واألعداد الفردية واجملاميع ذات األعداد الزوجية والفردية.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل استكشافي رائع اليوم. أبقوا كتاب التلميذ للجزء اخلاص بتأّمل.

مالحظة للمعلم: لقد استكشف التالميذ ما يحدث عند قيامهم بجمع عددين فرديني وجمع عددين زوجيني وجمع عددين أحدهما فردي واآلخر 
زوجي. يساعد هذا االستكشاف التالميذ على تكوين فهم أعمق لنظام األعداد. في الدروس القادمة، ُعد إلى مفهوم العدد الزوجي والفردي 

عند حل مسائل جمع وطرح مكونة من رقمني أو 3 أرقام. احرص على خوض حتٍدّ مع التالميذ لتحديد ما إذا كان اجملموع عدًدا زوجًيا 
أم فردًيا بناًء على ما تعلموه عن القيمة املكانية وأمناط األعداد. في وقت تأّمل اليوم، يربط التالميذ فهمهم لألعداد الزوجية والفردية بجدول 

أعداد ويتأملون في األمناط التي يالحظونها.

ُز هذه املمارسُة من قدرة  استِمْر في تشجيع التالميذ على البحث عن أمناط في األعداد والعمليات التي يستخدمونها في الرياضيات. ستعزِّ
التالميذ على استيعاب األعداد والبراعة فيها وستبني ثقتهم في استيعاب مهارات ومفاهيم رياضية جديدة. عندما يعرف التالميذ مدى 

ارتباط األعداد ببعضها البعض ويعرفون كيفية استخدامها في املعادالت، سيشعر هؤالء التالميذ بثقة أكبر في قدراتهم وبرغبة أكبر في نيل 
الفرص ومشاركة املالحظات.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 73: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ. أخرجوا قلم تلوين أحمر وآخر أزرق.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 73: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ. إخراج أقالم التلوين احلمراء 
والزرقاء.

29 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 73: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. لّون األعداد الزوجية باللون األحمر واألعداد الفردية باللون األزرق. ما األمناط التي  اإلرشادات: تأمَّ
تالحظها؟
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تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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يقوم املعلم مبا يلي: قراءة اإلرشادات بصوت مرتفع على التالميذ. توجيه التالميذ لبدء العمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: اتباع اإلرشادات املوجودة في كتاب التلميذ إلكمال بيانات كراس الرياضيات.

يقوم املعلم مبا يلي: الطلب من التالميذ، بعد حوالي دقيقتني، وصف األمناط التي يالحظونها. تشجيع التالميذ على توسيع تفكيرهم ليشمل 
التطبيقات املمكنة لهذه املعلومات في حتديد األعداد الزوجية والفردية.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقول التالميذ الذين مت اختيارهم مالحظاتهم.

يقول املعلم ما يلي: لقد قدمتم مالحظات مهمة عن أمناط األعداد الزوجية والفردية. كيف تساعدكم هذه املعلومات في حتديد 
ما إذا كان العدد زوجًيا أم فردًيا دون استخدام عناصر العد؟ التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين وارفعوا اإلبهام إلى أعلى عند 

االستعداد للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى الزمالء املجاورين عن تفكيرهم. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد. يقول 
التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم. ضعوا األدوات في أماكنها.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع األدوات في أماكنها.
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نظرة عامة الدرس 74
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
أمس وغًدا •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: هيا ننظر إلى الساعات في جدولنا ونتدّرب على حتديد الوقت كما فعلنا أمس.

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه سؤالني عن اجلدول اليومي، مثل األسئلة التالية:
متى سيكون وقت الفسحة؟ •
متى تبدأ حصة الرياضيات؟ •
متى سينتهي اليوم الدراسي؟ •
ما وقت حصة اللغة العربية؟ •
بع؟ 45 دقيقة؟ نصف ساعة؟ • ح أن حدًثا ما سيبدأ وعقرب الدقائق يشير إلى الرُّ أي ساعة ُتوضِّ

اسأل تالميذ مختلفني، مستخدًما عصّي األسماء أو عن طريق طلب أن يرفعوا أيديهم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يجيب التالميذ اخملتارون على أسئلة عن الوقت ويقولون اإلجابات شفهًيا أو عن طريق الكتابة )حسب 
توجيهات املعلم(.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حتديد قاعدة منط األعداد. •
توسيع منط أعداد خلانتني. •

إنشاء ملصق منط األشكال. انظر جزء جتهيزات املعلم للفصل 
ملعرفة اإلرشادات.

النمط •
القاعدة •

ركن رياضيات التقومي •
ملصق منط أشكال •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: تركز الدروس األربعة التالية على أمناط األعداد. األمناط مهمٌة في تطوير التفكير اجلبري. يحلل التالميذ أمناط األعداد 
ويضعون القواعد لألمناط ويكملون األمناط وينشئون أمناطهم. يبدؤون هذا االستكشاف بالنظر إلى أمناط األشكال ثم ينتقلون إلى أمناط 

األعداد. في هذا الدرس األول، ُيكمل التالميذ منط أعداد خلانتنْي.

وفي الوقت الذي يكتسب فيه التالميذ املزيد من الثقة في حتديد ومتديد خانات أمناط األعداد، احرص على إتاحة الفرص لهم لتحديد 
وتصحيح األخطاء كذلك. هذه املمارسة مهارٌة مهمة من مهارات التفكير احلاسوبي وتعزز راحة التالميذ عند مواجهة الصعوبات في 

الرياضيات.

1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض ملصق منط األشكال.

يقول املعلم ما يلي: على مدى السنوات القليلة املاضية، اكتشفنا أن األعداد الزوجية لها النمط 2، 4، 6، 8، 0. واكتشفنا كذلك أن 
األعداد الفردية لها النمط 1، 3، 5، 7، 9 ويتكرر هذا النمط. واليوم، سنلقي نظرة على املزيد من األمناط. موضح على السبورة 

ملصق به منطان مختلفان. سنلقي نظرة على األول منهما. التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين عما تالحظونه في هذا 
النمط. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى ملشاركة ما الحظتموه.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث عن النمط األول. رفع اإلبهام إلى أعلى للمشاركة. يقول التالميذ الذين مت 
اختيارهم مالحظاتهم.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار العملية مع النمط الثاني.

مالحظة للمعلم: إذا لم يذكر أي تلميذ أسماء األشكال، فحفزهم إلى فعل ذلك. ويُكون هذا مبثابة وسيلة ملراجعة األشكال الهندسية والربط 
بأمناط األعداد.

يقول املعلم ما يلي: مالحظات رائعة. يعد كال هذين النمطني أمناط أشكال. انظروا إلى النمط األول. امليل والهمس بالشكل الذي 
يأتي تالًيا في النمط األول.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس باإلجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد اإلجابة الصحيحة.

يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى النمط الثاني. امليل والهمس بالشكل الذي سيأتي تالًيا في ذلك النمط.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس باإلجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد اإلجابة الصحيحة.

يقول املعلم ما يلي: جيد. ميكننا رؤية األشكال املوجودة في هذه األمناط والتفكير بشأن ما سيكون عليه الشكل التالي بناًء على 
ما نالحظه. ميكننا كتابة قاعدة لهذا النمط األول الذي يصف ما كان يحدث. على سبيل املثال، ستكون القاعدة للنمط األول: 

مربع أزرق، دائرة حمراء، مثلث أخضر. فماذا ستكون القاعدة للنمط الثاني؟ قوموا بامليل والهمس.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس باإلجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد اإلجابة الصحيحة.

2. يقول املعلم ما يلي: جيد. تصف القواعد ما يحدث في النمط. فهي تساعدنا على معرفة كيفية إكمال النمط. وميكن فعل 
الشيء ذاته مع األعداد. سأكتب بعض األعداد على السبورة. لتروا ما إذا كان بإمكانكم حتديد أي عدد سيأتي تالًيا في النمط.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 0، 10، 20، 30، 40، ــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــ، على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: قفوا إذا كنتم تعتقدون أنكم رمبا تعرفون العددين التاليني في هذا النمط.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا كانوا يعرفون اإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: قوموا بامليل والهمس بالعددين التاليني احملتملنْي.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 50، 60.

يقول املعلم ما يلي: نعم، سيكون العددان التاليان في هذا النمط 50 و60. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعتقدون أنه ميكنكم شرح قاعدة 
هذا النمط.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة. يقول التالميذ الذين مت اختيارهم إجابتهم أمام الفصل.

يقول املعلم ما يلي: نعم، تكون القاعدة لهذا النمط هي اتباع العّد بالقفز مبقدار 10 أو بإضافة 10 في كل مرة. تذكروا أن القاعدة 
تخبرنا مبا ينبغي علينا فعله إلكمال النمط. فلنجرب املزيد من املسائل.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة النمطني التاليني على السبورة. الطلب من التالميذ رفع أيديهم للمشاركة التطوعية في كتابة العددين التاليني 
ووصف القاعدة لكل منط.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. ُيكمل التالميذ الذين مت اختيارهم النمطني ويشرحون القاعدتني.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم مخطط ملساعدة جميع التالميذ في فهم األمناط كما هو موضح فيما يلي. إذا كان ال يزال هناك تالميذ يواجهون 
صعوبات في فهم األمناط، فقم بنمذجة النمط باستخدام التصفيق أو ضرب األرض بالقدم. على سبيل املثال، في النمط الثاني، اهمس 20 ثم 

صفّق مرتني إلى 22. ثم اهمس 22 وصفّق مرتني إلى 24.

يقوم التالميذ مبا يلي: املتابعة مع املعلم.

3. يقول املعلم ما يلي: لكال هذين النمطني من األعداد قاعدة تصفهما بحيث تساعدنا على إكمال النمط. لنتدرب على املزيد. 
افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 74: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب الرياضيات للتالميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 74: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: سَتُروَن بعض أمناط األعداد في هذه الصفحة. كما سترون أسهًما مرسومة لتساعدكم على التفكير فيما 
يحدث من العدد إلى العدد الذي يليه. ميكنكم كتابة ما يحدث لالستعانة به في إكمال النمط كما فعلنا سوًيا. إذا تعثرمت، ميكنكم 

جتربة إستراتيجية التصفيق.

ستعملون مبفردكم على فهم كل منط، وكتابة القاعدة لكل منط، وكتابة العددين التاليني في النمط. لنبدأ العمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل فردًيا على إكمال نشاط األمناط.

2022242628

2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+

05101520

5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+

الصف الثاني االبتدائي30

الدرس 74: التطبيق

اإلرشادات: أكمل منط األعداد. واكتب العددين التاليني في النمط.

.12468

.2036   9

.3101520   25

2+2+2+2+2+
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د التالميُذ القواعَد ألمناط األعداد وأكملوا األمناط خلانتنْي. أثناء وقت تأمل، يقومون مبشاركة عملهم مع  مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، حدَّ
الزمالء املجاورين ومقارنة اإلجابات.

1. يقول املعلم ما يلي: اليوم حددمت القاعدة ألمناط األعداد وأكملتم تلك األمناط خلانتنْي. رمبا كانت بعض األمناط أسهل لكم 
من غيرها. التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين وشاركوا اإلجابات مع بعضكم البعض. تناقشوا بشأن األمناط وأيها كانت أسهل 

لكم وأيها كانت أكثر صعوبة، وبخاصة في حالة اختالف إجاباتكم. إذا توصلتم أنتم وزمالؤكم ألفكار مختلفة، فانظروا ما إذا كان 
بإمكانكم معرفة السبب أم ال. أمامكم حوالي 3 دقائق.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة إجاباتهم مع زمالئهم املجاورين. حتديد القواعد لألمناط ومناقشة نقاط االختالف. تصحيح 
األخطاء.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا يا تالميذي األعزاء. تقدموا بالشكر إلى زمالئكم املجاورين على حسن استماعهم وضعوا القلم 
الرصاص وكتاب التلميذ في أماكنهم. سنتناول املزيد من أمناط األعداد غًدا.

يقوم التالميذ مبا يلي: تقدمي الشكر إلى زمالئهم املجاورين ووضع كتاب التلميذ في مكانه.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ملالحظة التالميذ أثناء حل املسائل. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين قد يحتاجون إلى املزيد من 
التدريس أو الدعم. تقدمي الدعم عند الضرورة. عند انتهاء مدة تعلّم، استخدم إشارة جذب االنتباه.

مالحظة للمعلم: اطلب من التالميذ الذين ينتهون مبكًرا من إكمال األمناط حتى خمسة أعداد، ويكون ذلك مبثابة نشاط إثرائي.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم اليوم في دراسة األمناط ومتابعتها. أبقوا كتاب التلميذ للجزء اخلاص بتأّمل.
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نظرة عامة الدرس 75
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
أمس وغًدا •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: هيا ننظر إلى الساعات في جدولنا ونتدّرب على حتديد الوقت كما فعلنا أمس.

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه سؤالني عن اجلدول اليومي، مثل األسئلة التالية:
متى سيكون وقت الفسحة؟ •
متى تبدأ حصة الرياضيات؟ •
متى سينتهي اليوم الدراسي؟ •
ما وقت حصة اللغة العربية؟ •
بع؟ 45 دقيقة؟ نصف ساعة؟ • ح أن حدًثا ما سيبدأ وعقرب الدقائق يشير إلى الرُّ أي ساعة ُتوضِّ

اسأل تالميذ مختلفني، مستخدًما عصّي األسماء أو عن طريق طلب أن يرفعوا أيديهم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يجيب التالميذ اخملتارون على أسئلة عن الوقت ويقولون اإلجابات شفهًيا أو عن طريق الكتابة )حسب 
توجيهات املعلم(.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تطبيق قاعدة إلنشاء منط أعداد حتى خمس خانات. •
اجلمع أو الطرح لتوسيع منط األعداد. •

اطبع مجموعات من بطاقات قواعد األمناط )مجموعة واحدة لكل مجموعة مكونة من أربعة تالميذ(. راجع النماذج 
املتضمنة في نهاية دليل املعلم من بطاقات قواعد األمناط.

قص شرائط ورقية )حوالي 5 سم x   15  سم( لعمل النمط )على األقل 10 شرائط لكل مجموعة مكونة من أربعة تالميذ(.

متناقص •
متزايد •
النمط •
القاعدة •

ركن رياضيات التقومي •
بطاقات قواعد األمناط )مجموعة  •

واحدة لكل مجموعة مكونة من أربعة 
تالميذ(.

شرائط ورقية )حوالي 10 لكل مجموعة  •
مكونة من أربعة تالميذ(

أهداف التعلم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، يحلل التالميذ أمناًطا أكثر تعقيًدا. يوسعوا نطاق هذه األمناط اجلديدة خلمس خانات. بعد ذلك، يكّونون 
مجموعات رباعية إلنشاء أمناط بناًء على بطاقات قواعد األمناط. تأكد من استخدام مجموعة متنوعة من اإلستراتيجيات لتمثيل األمناط، 

مبا في ذلك التصفيق ورسم األسهم واستخدام مخطط 120. تتيح هذه اإلستراتيجيات جلميع التالميذ إمكانية تكوين وتطبيق فهمهم لألمناط 
وقواعد األمناط. إلثراء جتربة التعلم باستخدام مهارات التفكير احلاسوبي، اطلب من التالميذ منذجة األمناط بطريقتهم اخلاصة وشرح كيف 

تساعد هذه التمثيالت في توضيح النمط.

1. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة النمط التالي على السبورة ورسم أسهم لكتابة ما يحدث بني كل عدد.

70، 65، 60، 55، 50، ـــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــ.

لنا إليها. لنلِق نظرة على النمط  دنا النمط وتابعناه بناء على قاعدة َتوصَّ يقول املعلم ما يلي: تناولنا أمس أمناط األعداد وحدَّ
الذي كتبُته اآلن على السبورة. التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين عما تالحظونه. سأستخدم عصي األسماء الختيار البعض 

منكم ليشاركوننا تفكيرهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث عن النمط املوضح على السبورة. يقول التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة أفكار التالميذ على السبورة. بعد ذلك، منذجة التصفيق والعّد لتأكيد أن النمط يتناقص مبقدار 5.

يقول املعلم ما يلي: مالحظات جيدة. هذا النمط ال يتزايد أو يكبر، بخالف األمناط التي تناولناها أمس. بل تصغر األعداد أو 
تتناقص. إذا جربَت إستراتيجية التصفيق، فإني أهمس 70 ثم أقوم بالتصفيق والعد: )تصفيق( 69، )تصفيق( 68، )تصفيق( 67، 

)تصفيق( 66، )تصفيق( 65. قمُت بالتصفيق تنازلًيا 5 أعداد. وبالتالي ستكون القاعدة: "طرح 5". ميكنني كتابة القاعدة فوق 
األسهم أعلى النمط.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة القاعدة )- 5( فوق األسهم.

يقول املعلم ما يلي: لنستخدم هذه القاعدة لتساعدنا في ملء الفراغات اخلمسة التالية. عندما أشير إلى املساحة الفارغة، رددوا 
العدد الذي ينبغي كتابته. سأمنحكم الوقت لطرح 5.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى كل فراغ واالنتظار حتى يقرر التالميذ أي عدد ينبغي كتابته. كتابة األعداد لزيادة خانات النمط.

يقوم التالميذ مبا يلي: قْول العدد الذي ينبغي كتابته في املساحة الفارغة باستخدام القاعدة، عند إشارة املعلم إلى الفراغ. 
ينبغي للتالميذ التجاوب مع إشارة املعلم: 45، 40، 35، 30، 25.

2. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا بإيجاد األعداد املفقودة باستخدام قاعدة "طرح 5". ميكن أن تتزايد أمناط األعداد أو 
تتناقص. ميكننا استخدام قواعد تتضمن جمع األعداد للزيادة مبقدار معني، أو طرح مقدار معني منها في كل مرة. تتضمن 

القواعد في بعض األحيان اجلمع والطرح.

سننشئ اليوم بعض األمناط باستخدام بطاقات قواعد األعداد. ستخبرنا البطاقة بالعدد الذي نبدأ به ثم تخبرنا بالقاعدة. 
تذكروا أنه ال تبدأ جميع أمناط األعداد عند العدد صفر. سأحضر لكم شرائط ورقية. وعلى كل منكم مشاركتها مع زميله املجاور. 

سنكتب األمناط على الشرائط الورقية. لنجرب حل مسألة مًعا.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع شرائط ورقية على الزمالء املجاورين.

يقول املعلم ما يلي: قاعدة النمط هي + 3. سأكتب ذلك على السبورة. وأنتم اكتبوه على الشريط الورقي.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة + 3 على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة + 3 على الشريط الورقي.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقول املعلم ما يلي: العدد الذي نبدأ به هو 40. وبالتالي علينا أن نبدأ منطنا عند العدد 40. سأكتب ذلك على السبورة أيًضا. هذا 
هو أول عدد في منطنا. اكتبوا 40 على الشريط الورقي ثم 4 خطوط فارغة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 40 على السبورة ثم رسم أربعة خطوط إضافية: 40، ــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــ.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة 40 على الشريط الورقي. إضافة 4 خطوط فارغة.

يقول املعلم ما يلي: تعاونوا مع زمالئكم املجاورين لكتابة األعداد األربعة التالية في هذا النمط. عندما تنتهون من ذلك، ارفعوا 
اإلبهام إلى أعلى. سأختار فريًقا من الزمالء املجاورين للقدوم وإكمال النمط.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم املجاورين لكتابة األعداد األربعة التالية في النمط. رفع اإلبهام إلى أعلى عند 
االنتهاء. يكتب الزمالء اخملتارين َعملَهم على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد اإلجابة الصحيحة. وتصحيح املفاهيم. ومراجعة القاعدة وطريقة زيادة خانات النمط حسب احلاجة.

يقول املعلم ما يلي: اآلن سيكون دوركم. سيجد كل واحد منكم مع زميله املجاور ثنائًيا آخر من الزمالء املجاورين. ستحصلون 
على مجموعة واحدة من بطاقات قواعد األمناط. سيختار كل ثنائي من الزمالء املجاورين بطاقًة. اقرؤوا البطاقة واكتبوا النمط 

لوا البطاقات مع الثنائي اآلخر. سيفحصون  بالتعاون مع زمالئكم املجاورين على الشريط الورقي. عندما تنتهون من ذلك، بدِّ
عملكم. وستفحصون عملهم. عندما ينتهي كال الفريقني، اختاروا بطاقتني أخريني وابدئوا مجدًدا. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون 

السؤال عن شيء قبل البدء.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي لطرح أي أسئلة استيضاحية عن النشاط.

يقول املعلم ما يلي: فلنبدأ. لتجد كل مجموعة منكم مجموعًة أخرى من الزمالء املجاورين ويجلسوا مًعا. تذكروا كتابة قاعدة 
النمط وعدد البدء على الشريط الورقي. بعد ذلك أكملوا النمط خلمس خانات. موضح مثال على ذلك على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يجد الزمالء املجاورون ثنائًيا آخر للتعاون معه واجللوس مًعا.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع الشرائط الورقية ومجموعات بطاقات قواعد األمناط على التالميذ. إذا لم يكن عدد التالميذ كافًيا ليجد جميع 
الزمالء املجاورين مجموعة أخرى، يطلب املعلم من بعض التالميذ التعاون في ثنائيات، حيث يكتب التالميذ أمناطهم اخلاصة على بطاقة ثم 

يبدلونها ليتحقق كل منهم من عمل اآلخر.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون من أجل إنشاء أمناط وزيادة خاناتها وفحص أعمال بعضهم البعض.

يقوم املعلم مبا يلي: السماح للتالميذ بالتعاون طوال الوقت املتبقي في جزء "تعلّم". مالحظة التالميذ أثناء عملهم لتحديد الذين يستوعبون 
املفهوم والذين هم بحاجة إلى دعم إضافي. عندما ينتهي وقت تعلّم، استخدم إشارة جذب االنتباه الستعادة تركيز اجملموعة كلها مجدًدا.

مالحظة للمعلم: إذا كان التالميذ يواجهون صعوبة في بدء النمط بعدد آخر غير الصفر، فغّير النشاط لتبدأ بالصفر ولكن واصل اتباع 
القاعدة احملددة.

يقول املعلم ما يلي: عمل جيد فيما يتعلق باألمناط. أعيدوا البطاقات إلّي مجدًدا وعودوا إلى مقاعدكم. للجزء اخلاص بتأّمل، 
ابسطوا شرائط األمناط على طاوالتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: إعادة البطاقات والعودة إلى مقاعدهم. بسط شرائط األمناط على الطاوالت.
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مالحظة للمعلم: جلزئية تأّمل، يقوم التالميذ بجولة في املعرض ملشاهدة أعمال بعضهم.

1. يقول املعلم ما يلي: اليوم نحن بصدد القيام بجولة في املعرض لوقت تأّمل. سنتجول في الفصل وننظر إلى أمناط أصدقائنا 
وقواعدهم. لتروا ما إذا كان أصدقاؤكم قد كتبوا نفس النمط الذي كتبتموه. ما األمناط التي كتبوها ولم تكتبوها أنتم؟ هل 

كتبوا أمناطهم على نحو صحيح؟ ماذا تالحظون أيًضا؟ جتّولوا ملدة دقيقة بهدوء. عندما ُأصّفق ثالث مرات، توقفوا وعودا إلى 
مقاعدكم. بعد ذلك، سنشارك مالحظاتنا مع بعضنا البعض.

يقوم التالميذ مبا يلي: التجّول في الفصل واالطالع على عمل التالميذ اآلخرين. التوقف عن التجول عند سماع التصفيق 
والعودة إلى املقاعد.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا أردمت مشاركة مالحظاتكم مع املجموعة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للمشاركة. يقول التالميذ الذين مت اختيارهم مالحظاتهم.

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع اليوم في قراءة القاعدة وإنشاء أمناط أعداد من خمسة أعداد تتوافق مع القاعدة. في درس 
الرياضيات التالي، ستواصلون دراسة أمناط األعداد وإنشاء بعضها بأنفسكم. سأجمع شرائط األمناط.

يقوم املعلم مبا يلي: جمع شرائط األمناط.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 76
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: اليوم في نهاية رياضيات التقومي، ميارس التالميذ كتابة األوقات على منوذج ساعة احلائط والساعة الرقمية ألحداث مختلفة اإلرشادات

بداًل من النظر إلى اجلدول واستخدام الساعات. استمر في االحتفاظ بالساعات على اجلدول لتكون مبثابة مرجع مرئي للتالميذ.

1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
أمس وغًدا •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: على مدار األيام اخلمسة املاضية، تناولنا أوقات حدوث مواقف مختلفة خالل يومنا. وعلى مدار األيام 
اخلمسة القادمة، سنفكر في بعض األوقات األخرى ونكتب الوقت على ساعات احلائط والساعات الرقمية. سأذكر حدًثا ووقت 

حدوثه. سأستخدم عصّي األسماء الختيار تلميذ للقدوم ورسم العقارب على ساعة احلائط وكتابة الوقت الرقمي.

يقوم املعلم مبا يلي: التفكير في حدث قد يحدث خالل اليوم أو اليومني القادمني. إذا كان هناك حدث بارز سيحدث ذلك األسبوع، 
فاستخدمه. فيما يلي بعض األمثلة. وبداًل من ذلك، اطلب من التالميذ املشاركة التطوعية في أحداث قد حتدث باإلضافة إلى وقت بداية هذه 

األحداث.
تناولُت اإلفطار هذا الصباح الساعة 7:30 صباًحا. •
سأذهب في عطلة نهاية هذا األسبوع إلى السينما الساعة 5:15 مساًء. •
ستبدأ مباراة كرة قدم اليوم الساعة 4:30 مساًء. •
سأتناول العشاء في متام الساعة 8:00 مساًء. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
توصيل قاعدة بنمط أعداد. •
توسيع أمناط األعداد باستخدام قاعدة معينة. •
إنشاء قاعدة لنمط أعداد وتوصيلها بنمط األعداد. •

ال حاجة لتحضير جديد.

متناقص •
متزايد •
القاعدة •

ركن رياضيات التقومي •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يتدرب التالميذ على توصيل القواعد بأمناط األعداد اخملتلفة. ويتطلب التوصيل من التالميذ تقييم كل منط 
وحتديد القاعدة.

1. يقول املعلم ما يلي: أخبروا زمالءكم املجاورين بشيئني تتذكروهما عن أمناط األعداد. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد 
للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات وإخبار الزمالء املجاورين بشيئني عن أمناط األعداد. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد. 
يقول التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

مالحظة للمعلم: ينبغي أن يذكر التالميذ ما يرونه من كون األعداد متزايدة أو متناقصة، وإيجاد القاعدة، واجلمع أو الطرح من النمط. إذا لم 
يتم ذكر هذه األشياء، فشاركها مع التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: أشكركم على املشاركة.

2. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة األمناط والقواعد التالية على السبورة:

يقول املعلم ما يلي: اليوم نحن بصدد ممارسة لعبة التوصيل بأمناط األعداد. من أجل حل املسائل، يجب عليك فحص منط 
األعداد. هل هو متزايد أم متناقص؟ هل هو جمع أم طرح؟ ما مقدار تزايد األعداد أو تناقصها في كل مرة؟ مبجرد معرفة النمط، 
ل القاعدة بنمط األعداد الصحيح. انظروا إلى األمناط والقواعد التي كتبُتها على السبورة. كيف ستوصلونها؟ ارفعوا أيديكم  وصِّ

إذا كنتم تريدون قْول فكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: فحص كل منط أعداد وتوصيله بالقاعدة الصحيحة. رفع األيدي عند استعدادهم. يقول التالميذ الذين مت 
اختيارهم إجاباتهم ويرسمون خطوطًا من القاعدة إلى منط األعداد الصحيح.

3. يقول املعلم ما يلي: واآلن حان دوركم. انتِقلوا إلى صفحة الدرس 76: طّبقوا ما تعّلمتموه في كتاب الرياضيات للتالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 76: تطبيق ما تعلموه في كتاب الرياضيات للتالميذ.

يقول املعلم ما يلي: ستعملون مبفردكم إلكمال التدريب. ستنظرون إلى األعداد في كل منط وحتددون ما يحدث. سترسمون 
خًطا لتوصيل كل منط بقاعدته. في النهاية، ستستخدمون القاعدة إلكمال النمط بكتابة األعداد اخلمسة التالية في الفراغات. 

ميكنكم البدء.

59، 52، 45، 38، 31القاعدة: +4

القاعدة: +8
26، 30، 34، 38، 42القاعدة: –7

القاعدة: –3

59، 52، 45، 38، 31القاعدة: +4

القاعدة: +8
26، 30، 34، 38، 42القاعدة: –7

القاعدة: –3

الصف الثاني االبتدائي32

الدرس 76: التطبيق

اإلرشادات: في كل منط، حدد القاعدة وصل كل منط بقاعدته، ثم أكمل النمط.

.1 ،57 ،66 ،75،،،،
3 –

.2 ،50 ،40 ،30،،،،
6 +

.3 ،24 ،18 ،12،،،،
9 –

.4 ،74 ،70 ،66،،،،
4 +

.5 ،70 ،80 ،90،،،،
10 –

.6 ،21 ،24 ،27،،،،
10 +

القاعدةالنمط

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات

استخدام عصّي األسماء الختيار التالميذ للخروج إلى مقدمة الفصل ورسم العقارب على ساعة احلائط باإلضافة إلى كتابة الوقت الرقمي. 
وحتديد وقت حدث أو اثنني كل يوم، حسب الوقت.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرسم التالميذ الذين مت اختيارهم العقارب على ساعة احلائط ويكتبون الوقت الرقمي.
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يقوم التالميذ مبا يلي: فحص أمناط األعداد وتوصيلها بالقاعدة الصحيحة. إكمال كل منط بكتابة األعداد اخلمسة التالية.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل وتدوين مالحظات عن التالميذ الذين رمبا يواجهون صعوبات ويحتاجون إلى تدريس إضافي عن 
أمناط األعداد.

مالحظة للمعلم: اطلب من التالميذ الذين ينتهون مبكًرا إنشاء لعبة لتوصيل أمناط األعداد، ويكون ذلك مبثابة نشاط إثرائي.

يقول املعلم ما يلي: لنقارن إجاباتنا مع إجابات زمالئنا املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مقارنة عملهم مع زمالئهم املجاورين. إذا كانت إجاباتهم مختلفة، يحلون املسألة مًعا للوصول إلى 
اإلجابات الصحيحة.

مالحظة للمعلم: يتأمل التالميذ في املهارات التي تدربوا عليها اليوم بالتفكير في أمناط األعداد بطريقة مختلفة مستخدمني اجلمع أو الطرح 
كقاعدة.

1. يقول املعلم ما يلي: درسنا اليوم العديد من أمناط األعداد املختلفة. وكل منط من هذه األمناط جعلنا جنمع أو نطرح األعداد 
إلكمال النمط. انتقلوا إلى صفحة الدرس 76: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ. فكروا فيما تعلمتموه عن األمناط. بعد ذلك، 

ضعوا قاعدتكم اخلاصة التي تتضمن اجلمع أو الطرح، واختاروا عدد البدء، وقوموا بإنشاء منط أعداد ال يقل عن خمسة أعداد.

ل ما تعلّموه. وضع قاعدة أمناط واختيار عدد البدء وإنشاء منط أعداد خلمس خانات على األقل. يقوم التالميذ مبا يلي: تأمُّ

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار بعض التالميذ ملشاركة أمناطهم، إذا اتسع الوقت لذلك.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم عملهم على السبورة.

33 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 76: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. وابتكر منًطا لألعداد يتضمن اجلمع أو الطرح. واكتب النمط والقاعدة. اإلرشادات: تأمَّ

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 77
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
أمس وغًدا •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: هيا ننظر إلى الساعات في جدولنا ونتدّرب على حتديد الوقت.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار النشاط من الدرس 76، مع طرح أسئلة مختلفة عن الوقت. اختيار التالميذ لكتابة األوقات بنموذج ساعة احلائط 
والساعة الرقمية على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرسم التالميذ الذين مت اختيارهم العقارب على ساعة احلائط ويكتبون الوقت الرقمي.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حتديد القاعدة في منط أعداد. •
إنشاء قواعد أمناط تتضمن اجلمع والطرح. •
توسيع أمناط األعداد خلمس خانات باستخدام قاعدة  •

معينة.

طباعة الورق الذي عليه صور دودة أمناط األعداد )نسخة واحدة لكل تلميذ(.
ل دودة أمناط األعداد لعرضه أمام التالميذ. راجع جزء جتهيزات املعلم للفصل. أنشئ منوذًجا مكتماًل ُيشكِّ

متناقص •
متزايد •
النمط •
القاعدة •

ركن رياضيات التقومي •
أوراق عليها صور دودة األمناط  •

األعداد
مقص •
أقالم تلوين •
صمغ أو أنابيب صمغ •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يستعني التالميذ مبعرفتهم باألمناط إلنشاء أمناطهم. للقيام بذلك، يختار التالميذ قاعدتهم وعدد البدء. 
سيتوقف مدى تعقيد أمناطهم على قدرتهم احلالية على العّد وفهمهم لقواعد األمناط. يقوم التالميذ بإنشاء دودة أمناط األعداد وفًقا 

إلبداعاتهم.

1. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة منط األعداد التالي على السبورة:

38 ،40 ،36 ،38 ،34

يقول املعلم ما يلي: كنا ندرس األمناط التي تتضمن عملية اجلمع أو الطرح. انظروا إلى النمط املوضح على السبورة. ما 
القاعدة؟ هل هو جمع؟ أم طرح؟ وكيف تعرفون ذلك؟ التفتوا وحتدثوا إلى الزمالء املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة منط األعداد مع زمالئهم املجاورين. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم ما يفكرون به مع 
الفصل.

يقول املعلم ما يلي: نعم. النمط يتزايد ويتناقص. عندما يتزايد، فنحن جنمع. عندما يتناقص، فنحن نطرح. ما مقدار زيادته في 
كل مرة؟ ارفعوا أيديكم عندما تعرفون اإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: النظر إلى النمط. رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقول التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: عندما تتزايد األعداد، فإنها تتزايد مبقدار 4 في كل مرة. وبالتالي فإن قاعدة اجلمع هي +4.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم أسهم وكتابة "+4" بعد كل عدد متزايد في النمط.

يقول املعلم ما يلي: ما مقدار تناقص النمط عندما تتناقص األعداد؟ ارفعوا أيديكم عندما تعرفون اإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: النظر إلى النمط. رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقول التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم أسهم وكتابة –2 بعد كل عدد متناقص في النمط.

يقول املعلم ما يلي: القاعدة هي +4، –2. اآلن نعرف أن النمط ميكن أن يكون له أكثر من قاعدة. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ 
على صفحة الدرس 77: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح صفحة الدرس 77: التطبيق في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: قوموا بإنشاء منط أعداد باستخدام القاعدة +5، -1 مع البدء بالعدد 34. تذّكروا أن ذلك يعني أنكم جتمعون 
5 إلى العدد األول للحصول على العدد الثاني، وتطرحون 1 من العدد الثاني للحصول على العدد الثالث، وجتمعون 5 إلى العدد 

الثالث للحصول على العدد الرابع، وتطرحون 1 من العدد الرابع للحصول على العدد اخلامس. اكتبوا منطكم في أعلى الصفحة. 
عند االنتهاء، قارنوا عملكم مع عمل زمالئكم املجاورين.

3438364038

4+4+

3438364038

4+2-4+2-

الصف الثاني االبتدائي34

الدرس 77: التطبيق

اإلرشادات: أكمل منط األعداد باستخدام القاعدة التي تعلمتها.

القاعدة: +5، –1

 ،34،،،

اإلرشادات: ابتكر منًطا لألعداد وقاعدة حني يخبرك املعلم بذلك.

،،،،

القاعدة:

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: تطبيق القاعدة إلكمال منط األعداد خلمس خانات. عند االنتهاء، يقومون مبقارنة أمناط أعدادهم مع تعلَّم )40 دقيقة(
أمناط أعداد زمالئهم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ لتوضيح عمله على السبورة. تشجيع التلميذ على مشاركة ما يفكر به مع 
الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: يعرض التلميذ الذي مت اختياره عمله على السبورة ويشرح ما يفكر به.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. في بعض األحيان، يكون ألمناط األعداد قاعدة تتطلب منا اجلمع والطرح في نفس النمط مثل 
هذا متاًما. اآلن لننشئ أمناط األعداد والقواعد. ستصممون أواًل قاعدة األمناط. قد تتضمن قاعدتكم اجلمع أو الطرح أو كليهما. 

بعد ذلك حددوا عدد البدء. وأخيًرا، أكملوا منط األعداد باستخدام قاعدتكم خلمس خانات. تأكدوا من كتابة قاعدتكم ومنط 
األعداد في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل الفردي للتدرب على إنشاء قواعد األمناط واألمناط.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ملالحظة التالميذ أثناء حل املسائل. حتديد التالميذ املستعدين خلوض التحدي والتالميذ الذين رمبا 
بحاجة إلى مزيد من التدريس والدعم.

2. يقول املعلم ما يلي: حصلنا جميًعا على قاعدة مختلفة ومنط أعداد مختلف. رأيت بعض األعمال الرائعة جًدا. اآلن ستعرضون 
أعمالكم على دودة أمناط األعداد.

يقوم املعلم مبا يلي: منح كل تلميذ ورقة عليها صورة دودة أمناط األعداد. توزيع )أو الطلب من التالميذ إخراج( أقالم تلوين ومقص 
وصمغ. تعليق منوذج الدودة املكتمل على السبورة حتى يتسنى للتالميذ رؤيته. اإلشارة إلى كل جزء من الدودة أثناء مناقشة اإلرشادات.

يقول املعلم ما يلي: في البداية، ستقومون بقص قطع الدودة. بعد ذلك، ستكتبون قاعدتكم على وجه الدودة. وبعدها ستكتبون 
نوا الدودة والصقوا أجزاءها مًعا بالصمغ. تأكدوا من لصق قطع اجلسد  عدًدا واحًدا من النمط على كل دائرة من اجلسد. لوِّ

بالترتيب الصحيح وإال لن يكون النمط صحيًحا. اكتبوا أسماءكم على اجلانب اخللفي من الدودة املكتملة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة اخلطوات على السبورة، إذا لزم األمر.

يقوم التالميذ مبا يلي: إنشاء اشكال دودة أمناط األعداد.

يقوم املعلم مبا يلي: مالحظة التالميذ أثناء عملهم ليتأكد من إنشائهم أمناًطا دقيقة واتباعهم اإلرشادات. تقدمي املساعدة عند احلاجة.

مالحظة للمعلم: علّق اشكال دودة األمناط في الفصل أو الردهة حتى يتسنى للتالميذ رؤيتها. إذا انتهى التالميذ مبكًرا، فشّجعهم على وضع 
املزيد من القواعد وإنشاء أمناط أعداد إضافية في كتب التلميذ.
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ل" اليوم، يشارك التالميذ في جولة في املعرض ملالحظة أمناط األعداد التي أعدها التالميذ اآلخرون. اطلب  مالحظة للمعلم: في جزئية "تأمُّ
من التالميذ عرض أشكال دودة األمناط على الطاوالت إذا لم تسنح لك الفرصة لتعليقها.

1. يقول املعلم ما يلي: أنا سعيد للغاية لرؤية كل دودة من اشكال دودة أمناط األعداد التي صممتموها. لنقم بجولة في املعرض 
ملشاهدة إبداعاتكم. انظروا إلى القاعدة ولتروا ما إذا كان بإمكانكم اتباع النمط. هل هو جمع أم طرح أم كالهما؟ لنستكشف ذلك.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في جولة في املعرض لفحص اشكال دودة أمناط األعداد التي صممها أصدقاؤهم.

مالحظة للمعلم: ميكنك اختيار ضبط مؤقِّت ملدة 30 ثانية للتالميذ إلتاحة الوقت لهم الستكشاف النمط قبل االنتقال إلى النمط التالي. لن 
يتمكنوا من مشاهدة جميع األمناط في جولة في املعرض، ولكنهم سيتمكنون من مشاهدتها عند عرضها في الفصل أو في الردهة.

يقول املعلم ما يلي: أشكركم على إبداعاتكم في أمناط األعداد وأشكال دودة األمناط. ضعوا كتاب التلميذ واألدوات في أماكنها 
املخصصة.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتاب التلميذ واألدوات في أماكنها اخملصصة.

يقوم املعلم مبا يلي: جمع مناذج أشكال دودة األمناط لتجف وعرضها.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 78
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
أمس وغًدا •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: هيا ننظر إلى الساعات في جدولنا ونتدّرب على حتديد الوقت.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار النشاط من الدرس 76، مع طرح أسئلة مختلفة عن الوقت. اختيار التالميذ لكتابة األوقات بنموذج ساعة احلائط 
والساعة الرقمية على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرسم التالميذ الذين مت اختيارهم العقارب على ساعة احلائط ويكتبون الوقت الرقمي.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تعريف املصفوفة. •
حتديد املصفوفات وغير املصفوفات. •
إنشاء مصفوفة. •

م ملصقات توضح املصفوفات وغير املصفوفات. انظر جزء  صمِّ
جتهيزات املعلم للفصل ملعرفة التفاصيل.

12 مربًعا مقصوًصا مسبًقا لكل تلميذ. انظر جزء جتهيزات 
املعلم للفصل ملعرفة التفاصيل.

مصفوفة •
عمود •
صف •

ركن رياضيات التقومي •
ملصقات للمصفوفات وغير  •

املصفوفات
مجموعات من مربعات مقصوصة  •

مسبًقا )مجموعة واحدة لكل تلميذ(
صمغ أو أنابيب صمغ •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يربط التالميذ بني األمناط واملصفوفات. في البداية، أنت تستهدف تعليمهم درًسا يتضمن استنباط املفاهيم 
بحيث تعرض لهم أمثلة للمصفوفات وغير املصفوفات، وتسمح لهم بتكوين فهم أن املصفوفات حتتوي على صفوف وأعمدة دون مساحات 

فارغة. يستكشف التالميذ بعد ذلك إنشاء املصفوفات باستخدام املربعات الورقية.

ويتيح هذا النشاط للتالميذ الفرصة لتطبيق مهارات التفكير احلاسوبي حني يربطون ما تعلموه عن األمناط في األعداد واألشكال باألمناط 
في العمليات احلسابية، مثل اجلمع املتكرر والضرب. فقد انتقلوا من مفاهيم مألوفة، مثل أمناط أعداد وأشكال بسيطة إلى تطبيقات مجردة 

بشكل أكبر باستخدام أشياء ملموسة يلعبون بها. احرص على االستفادة من كل فرصة في الدروس القليلة القادمة )وما بعدها( ملساعدة 
التالميذ على الربط بني األمناط واملصفوفات والعمليات احلسابية أثناء انتقالهم خالل كل درس. اطرح األسئلة ودع التالميذ يشاركوا 

مالحظاتهم وأسئلتهم مع الفصل.

1. يقول املعلم ما يلي: لقد تعلمنا أمناط مختلفة في الرياضيات. اليوم أود أن أوضح لكم نوًعا جديًدا من األمناط. ُيسمى هذا 
النوع "مصفوفة". رددوا معي.

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد: مصفوفة.

يقول املعلم ما يلي: سأريكم صورتني. إحداهما مصفوفة واألخرى ليست مصفوفة. انظروا إلى الصورتني وحتدثوا إلى زمالئكم 
املجاورين عما تالحظونه.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض مثال عن مصفوفة وآخر عن غير مصفوفة.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى زمالئهم املجاورين عما يالحظونه.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد دقيقة واحدة من احلديث بني الزمالء، يستخدم املعلم إشارة جذب االنتباه ويطلب من عدد قليل من التالميذ 
مشاركة أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: الحظتم الكثير. حتتوي كلتا الصورتني على حروف )X(، وحتتوي كلتاهما على 4 في الصف األعلى. ولكن 
صورة واحدة فقط حتتوي على أشياء مرتبة في صفوف وأعمدة ال تتخللها مساحات فارغة. تلك هي املصفوفة. أما األخرى 

فليست سوى صورة. رمبا حتتوي على صفوف وأعمدة كاملة إال أن هناك حروف )X( مفقودة. لننظر إلى املزيد من الصور. إذا 
كنتم ترون أن الصورة ُتظهر مصفوفة، فتفضلوا بالوقوف. وإذا كنتم ترون أن الصورة ال ُتظهر مصفوفة، فاجلسوا جلسة القرفصاء.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض ملصقات املصفوفات/غير املصفوفات. بالنسبة لكل ملصق يوضح مصفوفة، السؤال عما يجعلها مصفوفة. 
وبالنسبة لكل ملصق يوضح غير مصفوفة، السؤال عن كيفية جعلها مصفوفة.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا كانوا يرون أن الرسم ميثل مصفوفة. اجللوس جلسة القرفصاء إذا كانوا يرون أن الرسم ال 
ميثل مصفوفة. اإلجابة عن األسئلة التي ُتطرح عن كل صورة.

2. يقول املعلم ما يلي: اآلن ستتدربون على انشاء املصفوفات. وسأمنحكم مجموعة من املربعات الورقية. ميكنكم رسم صور أو 
كتابة أعداد على مربعاتكم. بعد ذلك رّتبوا مربعاتكم في شكل مصفوفة. تذكروا أن املصفوفات حتتوي على صفوف وأعمدة ال 

تتخللها مساحات فارغة. ميكن أن تكون املصفوفة أفقية أو رأسية. جربوا أشياء مختلفة. استمتعوا.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع مجموعات من املربعات على كل تلميذ. متابعة التالميذ أثناء تأديتهم للنشاط. استخدام إشارة جذب االنتباه 
بعد حوالي 10 دقائق.

3. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 78: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 78: التطبيق في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: الصقوا املصفوفة املفضلة لكم والتي أنشأمتوها اليوم في هذه الصفحة.

يقوم التالميذ مبا يلي: لصق املصفوفة املفضلة في كتاب التلميذ.

35 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 78: التطبيق

اإلرشادات: ألصق مصفوفتك املفضلة التي أنشأتها اليوم في هذه الصفحة.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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تعلَّم )40 دقيقة(
مالحظة للمعلم: اليوم، يتأمل التالميذ في املصفوفات ويفكرون في أسباب أهميتها. يكتبون أفكارهم في كتاب الرياضيات للتالميذ.

1. يقول املعلم ما يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 78: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 78: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: تعلمنا اليوم عن املصفوفات. ملاذا قد يكون من املهم معرفة املصفوفات؟ وكيف قد نستخدم املصفوفات؟ عّبروا 
عن أفكاركم بالكتابة أو الرسم في صفحة كراس الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: التأمل في املصفوفات وكتابة األفكار.

يقوم املعلم مبا يلي: مالحظة التالميذ أثناء كتابة أفكارهم في كراس الرياضيات. في نهاية جزئية تأمل، اطلب من التالميذ وضع املواد في 
أماكنها اخملصصة. الصف الثاني االبتدائي36

الدرس 78: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ملاذا قد يكون من املهم معرفة املصفوفات؟ وكيف ميكن أن نستخدم املصفوفات؟ عّبر عن  اإلرشادات: تأمَّ
أفكارك وآرائك بالكتابة أو الرسم.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 79
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
أمس وغًدا •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: هيا ننظر إلى الساعات في جدولنا ونتدّرب على حتديد الوقت.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار النشاط من الدرس 76، مع طرح أسئلة مختلفة عن الوقت. اختيار التالميذ لكتابة األوقات بنموذج ساعة احلائط 
والساعة الرقمية على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرسم التالميذ الذين مت اختيارهم العقارب على ساعة احلائط ويكتبون الوقت الرقمي.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
استخدام اجلمع املتكرر ملعرفة مجموع األشياء في  •

املصفوفات.
كتابة معادالت اجلمع للتعبير عن مجموع األشياء في  •

مصفوفة.

أنشئ أو اطبع إطاًرا فارًغا من عشر خانات لتشكيل مصفوفة 
للتالميذ.

مصفوفة •
عمود •
أفقي •
اجلمع املتكرر •
صف •
رأسي •

ركن رياضيات التقومي •
إطار اخلانات العشر •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يربط التالميذ بني اجلمع املتكرر واملصفوفات. يفحص التالميذ املصفوفات ويستخدمون اجلمع إليجاد 
مجموع األشياء في مصفوفة. كما يكتبون معادالت للمصفوفات باستخدام اجلمع املتكرر.

1. يقول املعلم ما يلي: التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وأخبروهم بجميع املعلومات التي تتذكرونها عن املصفوفات.

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة كل املعلومات التي يتذكرونها عن املصفوفات مع زمالئهم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدد قليل من التالميذ للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم املصفوفة التالية على السبورة:

يقول املعلم ما يلي: هذا مثال على املصفوفة. ما عدد الوجوه املبتسمة التي معي جميًعا؟ أروني العدد بأصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: عرض الرقم 8 بأصابعهم.

يقول املعلم ما يلي: نعم. مجموع الوجوه هو 8. عندما جمعتوها، هل عدمت كل وجه؟

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة بإيجاز على سؤال املعلم.

يقول املعلم ما يلي: هذه إحدى الطرق إليجاد املجموع. وهناك طريقة أخرى، وهي اجلمع املتكرر. ميكننا استخدام املصفوفات 
لتوضيح اجلمع املتكرر. تذكروا، عند تكرار شيء ما، فهذا يعني أننا نفعله أكثر من مرة. وبالتالي فإن اجلمع املتكرر يعني جمع 
العدد أكثر من مرة. سأوضح لكم كيفية استخدام اجلمع املتكرر ملعرفة عدد الوجوه املوجودة في هذه املصفوفة على نحو أسرع.

2. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة "عمود" و"صف" على السبورة كما هو موضح.

يقول املعلم ما يلي: تذكروا أن هنا "صفوًفا" أفقية أو تتجه من اليسار إلى اليمني. كما هنا "أعمدة" رأسية أو تتجه بني أعلى 
وأسفل. لنبدأ العّد باستخدام الصفوف أواًل.
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تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم املعلم مبا يلي: الرسم والعدّ مع الشرح.

يقول املعلم ما يلي: يوجد صف واحد يحتوي على 4 وجوه. ويوجد صف ثاٍن يحتوي على 4 وجوه. ما مجموع 4 + 4؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 8.

يقول املعلم ما يلي: هذا هو اجلمع املتكرر. بداًل من عّد الوجوه واحًدا تلو اآلخر، جمعنا 4 وجوه مرتني ملعرفة عدد الوجوه املوجودة 
في املصفوفة. هناك طريقة أخرى ميكننا من خاللها إيجاد احلل. ميكننا العّد باستخدام األعمدة.

يقوم املعلم مبا يلي: الرسم والعدّ مع الشرح.

يقول املعلم ما يلي: هنا 4 أعمدة يحتوي كل عمود منها على وجهنْي، وبالتالي ميكننا عّد 2 أربع مرات. ما مجموع 2 + 2 + 2 + 2؟ 
أروني اإلجابة بأصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: عرض الرقم 8 بأصابعهم.

يقول املعلم ما يلي: نعم. التفتوا إلى زمالئكم املجاورين واشرحوا إلى بعضكم البعض سبب كون هذا جمًعا متكرًرا.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات إلى زمالئهم املجاورين وشرح سبب كْون 2 + 2 + 2 + 2 = 8 جمًعا تكرارًيا.

يقول املعلم ما يلي: نعم، جمعنا 2 بشكل متكرر.

3. يقوم املعلم مبا يلي: عرض إطار فارغ ذي عشر خانات على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: ما هذا؟

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد: إطار ذو عشر خانات.

يقول املعلم ما يلي: نعم، إنه إطار ذو عشر خانات. لكنه أيًضا مصفوفة. فكروا للحظة. ما الذي يجعل هذا اإلطار ذا العشر خانات 
مُيّثل مصفوفًة؟ سأستخدم عصّي األسماء الختيار بعضكم ملشاركة تفكيرهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير قلياًل في سؤال املعلم. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم ما يفكرون به مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: يعتبر مصفوفة ألنه مجموعة من األشياء املرتبة في صفوف وأعمدة.

4. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 79: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح صفحة الدرس 79: التطبيق في كتاب التلميذ.

4

4
44 +=    

   

2222

22 22 ++ +=

   
   

37 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 79: التطبيق

اإلرشادات: عّد الصفوف واكتب معادلة اجلمع. ثم عّد األعمدة واكتب معادلة اجلمع.

الصفوف:

الصفوف:

الصفوف:

الصفوف:

الصفوف:

األعمدة:

األعمدة:

األعمدة:

األعمدة:

األعمدة:
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مالحظة للمعلم: يتأمل التالميذ من خالل ربط املصفوفات بالعالم الواقعي في الفصل واملنزل وفي أنحاء املدينة.

1. يقول املعلم ما يلي: ال يقتصر وجود املصفوفات على الرياضيات. فاملصفوفات منتشرة في كل مكان حول العالم، ولكن أين؟ 
لتتأملوا لبعض الوقت في املصفوفات. فكروا كيف تبدو وفي أماكن رأيتم فيها املصفوفات في العالم الواقعي. انتقلوا إلى صفحة 

الدرس 79: افتحوا كراس الرياضيات في كتاب التلميذ وارسموا أو اكتبوا عما تفكرون به.

يقوم التالميذ مبا يلي: التأمل في أماكن رأوا فيها املصفوفات في العالم الواقعي. الرسم والكتابة عما يفكرون به.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا كان هناك متسع من الوقت، فاطلب من بعض التالميذ مشاركة أفكارهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم جتاربهم في العالم الواقعي مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: ميكنكم وضع كتب التلميذ جانًبا.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتب التلميذ جانًبا.

الصف الثاني االبتدائي38

الدرس 79: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. أين رأيت املصفوفات من حولك؟ عّبر عن أفكارك بالكتابة أو الرسم. اإلرشادات: تأمَّ

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: سنتدرب على كتابة معادالت اجلمع املتكرر ملعرفة عدد األشياء املوجودة في كل مصفوفة. الحظوا أن املصفوفة 
األولى إطاٌر ذو عشر خانات. هناك صفان، لذا فإن 2 مكتوبة بعد الصفوف. وهناك 5 صفوف، لذا فإن 5 مكتوبة بعد األعمدة. 

ميكننا إنشاء معادلة جمع متكرر بجمع الصفوف أو جمع األعمدة. إذا جمعُت األعمدة، ميكنني كتابة 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10. وإذا 
جمعُت الصفوف، ميكنني كتابة 5 + 5 = 10. كلتا اإلجابتني صحيحتان. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون السؤال عن اإلرشادات.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لطرح أسئلة، إذا لزم األمر.

يقوم املعلم مبا يلي: توضيح اإلرشادات عند احلاجة.

يقول املعلم ما يلي: ميكنكم البدء. اعملوا بشكل منفرد.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل فردًيا إلكمال تدريب املصفوفات في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل وتقدمي املساعدة عند احلاجة.
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نظرة عامة الدرس 80
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
أمس وغًدا •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: هيا ننظر إلى الساعات في جدولنا ونتدّرب على حتديد الوقت.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار النشاط من الدرس 76، مع طرح أسئلة مختلفة عن الوقت. اختيار التالميذ لكتابة األوقات بنموذج ساعة احلائط 
والساعة الرقمية على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرسم التالميذ الذين مت اختيارهم العقارب على ساعة احلائط ويكتبون الوقت الرقمي.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
كتابة معادالت اجلمع للتعبير عن مجموع األشياء في  •

مصفوفة.
إنشاء مصفوفة باستخدام اجلمع املتكرر. •

اجمع ألواًنا متنوعة من الورق املقوى ليستخدمه التالميذ. انظر جزء جتهيزات املعلم للفصل للحصول على تفاصيل 
إضافية.

أنشئ منوذًجا متكاماًل ملبنى مصفوفات لعرضه للتالميذ. انظر جزء جتهيزات املعلم للفصل للحصول على تفاصيل 
إضافية.

مصفوفة •
عمود •
اجلمع املتكرر •
صف •

ركن رياضيات التقومي •
ألوان متنوعة من الورق املقوى •
مقص •
صمغ •
اختياري: أقالم حتديد سوداء )قلم  •

لكل تلميذ(
منوذج ملبنى مصفوفات متكامل •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يراجع التالميذ املصفوفات باعتبارها مناذج للجمع املتكرر. بعد ذلك يصمم كل تلميذ مبنى ذا مصفوفة من 
النوافذ. يضم التالميذ جميع املباني التي صمموها مًعا إلنشاء "مدينة املصفوفات" لعرضها في الفصل أو في الردهة. يساعد هذا النشاط 

التالميذ على تشكيل روابط بتطبيقات املصفوفات في العالم الواقعي.

1. يقول املعلم ما يلي: حتدثنا باألمس عن املصفوفات. في نهاية الدرس، طلبت منكم التفكير في مصفوفات رأيتموها في العالم 
الواقعي. إذا كانت لديكم أفكار عن مصفوفة أخرى في العالم الواقعي، ميكنكم الوقوف اآلن.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف ملشاركة مصفوفات من العالم الواقعي. يقول التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 80: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 80: التطبيق في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: لننظر إلى املصفوفة املوجودة أعلى الصفحة.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم املصفوفة على السبورة الستخدامها كنموذج.

يقول املعلم ما يلي: أوجدوا حل هذه املصفوفة بكتابة عدد الصفوف واألعمدة ومعادالت اجلمع املتكرر في كتاب التلميذ. اكتبوا 
معادلة للصفوف وأخرى لألعمدة. اتركوا اجلزء األخير فارًغا.

يقوم التالميذ مبا يلي: حل املصفوفة وكتابة عدد الصفوف واألعمدة ومعادالت اجلمع املتكرر في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ انتهى بسرعة لعرض عمله على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يعرض تلميذ مت اختياره عمله على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: ينبغي ملء جميع املعلومات في املصفوفة ما عدا اجلزء األخير الفارغ. هناك طريقة أخرى ميكننا بها تسمية 
هذه املصفوفة. كل ما عليكم فعله هو قول: عدد الصفوف مضروًبا في عدد األعمدة. على سبيل املثال، مصفوفة التفاحة هذه 

ميكن تسميتها مبصفوفة 2 في 3. حتتوي هذه املصفوفة على صفنْي )2(، وفي كل صف ثالث )3( تفاحات.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى الصفوف واألعمدة. عّدهم بصوت مرتفع ملساعدة التالميذ على الربط بني الصورة والوصف.

2. يقول املعلم ما يلي: فيما يلي مصفوفة 2 في 3، سترون مسألة أخرى إلكمالها. ستعملون مبفردكم وبالتعاون مع زميل. أواًل، 
سيرسم كٌل منكم مصفوفة في الصفحة. عند االنتهاء من رسم املصفوفة، ستتبادلون الكتب مع زمالئكم. ستملؤون مربع املعلومات 

في مصفوفات زمالئكم. وسيمأل زمالؤكم مربع املعلومات في مصفوفاتكم. إذا لم يرسم زمالؤكم مصفوفات، فساعدوهم على 
معرفة اخلطأ وتصحيحه. هيا نكّون الثنائيات مع الزمالء باستخدام رفع األيدي وتكوين ثنائيات. اصطحبوا معكم كتاب التلميذ 

والقلم الرصاص.

39 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 80: التطبيق

اإلرشادات: حل املصفوفة. واكتب املعادالت.

.1

.2

الصفوف:

الصفوف:

األعمدة:

األعمدة:

=

=

=

=

.في هذه مصفوفة 

.في هذه مصفوفة 

اإلرشادات: كون مصفوفة، ثم تبادل الكتاب مع زميلك. سيمأل زميلك املربع التالي. وستمأل املربع املوجود بكتاب 
زميلك.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: تكوين ثنائيات مع الزمالء من خالل رفع األيدي وتكوين ثنائيات. اصطحاب كتاب التلميذ والقلم 
الرصاص.

يقول املعلم ما يلي: ميكنكم البدء.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم مصفوفة في كتبهم. وتبادل الكتب مع زمالئهم مللء مربع املعلومات في مصفوفاتهم.

يقوم املعلم مبا يلي: مساعدة التالميذ عند احلاجة. والطلب من التالميذ العودة إلى مقاعدهم عند االنتهاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: العودة إلى مقاعدهم ومعهم كتاب التلميذ.

3. يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. اآلن سنقوم مبشروع فني ممتع باستخدام املصفوفات. سنصمم "مدينة املصفوفات". املباني هي 
بة في صفوف  إحدى األماكن التي نرى فيها املصفوفات غالًبا في العالم الواقعي. فالنوافذ في مختلف طوابق املبنى تكون مرتَّ

وأعمدة. هذه مصفوفات. سيصمم كل واحد منكم مبنى يحتوي على مصفوفة من النوافذ.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع الورق املقوى )ألوان عديدة مختلفة لكل طاولة( ومقص وصمغ.

يقول املعلم ما يلي: ارسموا مبنى مستطيل الشكل على الورق املقوى وقوموا بقصه. بعد ذلك تضيفوا النوافذ إلى املبنى لتصميم 
مصفوفاتكم. ميكنكم حتديد عدد صفوف وأعمدة النوافذ في املبنى. تذكروا وضع النوافذ في شكل صفوف وأعمدة. على اجلانب 

اخللفي من املبنى، اكتبوا أسماءكم وكلتا معادلتي اجلمع املتكرر ووصف املصفوفة: ــــــــــــــــــــ في ــــــــــــــــــــ.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض منوذج مبنى املصفوفة املكتملة أمام التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: عندما ننتهي جميًعا، سنضم املباني التي صممناها جميًعا مًعا لتشكيل مدينة. ميكنكم البدء في تصميم 
املباني.

يقوم التالميذ مبا يلي: تصميم وإنشاء مباٍن حتتوي على مصفوفات من النوافذ. كتابة أسمائهم وكلتي معادلتي اجلمع املتكرر 
ووصف املصفوفة على اجلانب اخللفي من املبنى: ــــــــــــــــــــ في ـــــــــــــــــــــــ.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ملالحظة التالميذ أثناء تأديتهم للنشاط. عرض املساعدة على التالميذ إذا لزم األمر.

مالحظة للمعلم: امنح التالميذ ما ال يقل عن 20 دقيقة إلنشاء املبنى. أخبرهم بالوقت املتبقي باستمرار حتى يتمكنوا من تنظيم وقتهم بطريقة 
صحيحة.
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مالحظة للمعلم: في وقت تأمل، يساعدك التالميذ في جتميع "مدينة املصفوفات" اخلاصة بالفصل. يتأمل التالميذ في اجملموعة املتنوعة من 
املباني واملصفوفات في "مدينة املصفوفات" لتعزيز فهمهم خملتلف أنواع املصفوفات ووجودها في العالم الواقعي.

1. يقوم املعلم مبا يلي: حتديد كيفية ومكان إنشاء التالميذ ملدينة املصفوفات وعرضها. على سبيل املثال، ميكن للتالميذ لصق مبانيهم على 
ورقة كبيرة أو وضعها بحيث يكون وجهها ألسفل وربطها مًعا بشريط لتشكيل مجموعة ملصقات.

م كل واحد منا اليوم مبنى شكلت فيه نوافذ املبنى مصفوفة. في وقت تأمل، ستساعدونني في ضم املباني  يقول املعلم ما يلي: صمَّ
جميعها مًعا لتشكيل "مدينة املصفوفات" اخلاصة بنا. عندما أنادي على طاولتكم، أحضروا مبانيكم وسنضمها إلى املدينة.

يقوم التالميذ مبا يلي: أخذ املباني إلى املعلم ومساعدته في تشكيل "مدينة املصفوفات"، عند النداء باإلشارة إلى طاولتهم.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع اليوم يا تالميذي األعّزاء. أنا سعيد للغاية مبدينة املصفوفات التي شكلها الفصل بأكمله. أتشوق 
للغاية لعرضها أمام اآلخرين.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات





الصف الثاني االبتدائي
الرياضيات

كيف يعمل العالم

الفصل 3

الدروس 81 إلى 90
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نظرة عامة على الفصل

الدروس 81 إلى 90
الدروسالوصفاملكوِّن

مؤشرات التعلّم

التفكير احلاسوبي

سيعمل التالميذ، خالل الدروس من 81 إلى 90، وفق مؤشرات التعلّم التالية:

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
2.أ- تطبيق مجموعة متنوعة من إستراتيجيات حل املشكالت استناًدا 

إلى مناذج أو رسومات محددة، ومفاهيم القيمة املكانية، وخواص 
العمليات، و/أو العالقة بني اجلمع والطرح وربط اإلستراتيجية بطريقة 

مكتوبة.
2.د- جمع أعداد مكّونة من رقم ورقمني و3 أرقام مع أعداد مكّونة من 
3 أرقام باستخدام مجموعة من اإلستراتيجيات، منها إعادة التجميع.

2.هـ- شرح سبب ضرورة إعادة جتميع العشرات أو املئات أحياًنا حلل 
املسائل.

2.و- استخدام إستراتيجيات التقدير في حل املسائل، مثل اجلمع 
والطرح الذهني للعدد 10 أو 100 )في نطاق العدد 1000(.

2.ز- توضيح سبب عمل إستراتيجيات اجلمع والطرح بكفاءة 
واستخدام القيمة املكانية وخواص العمليات.

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
2.أ- تطبيق مجموعة متنوعة من إستراتيجيات حل املشكالت استناًدا 

إلى مناذج أو رسومات محددة، ومفاهيم القيمة املكانية، وخواص 
العمليات، و/أو العالقة بني اجلمع والطرح وربط اإلستراتيجية بطريقة 

مكتوبة.
2.د- جمع أعداد مكّونة من رقم ورقمني و3 أرقام وطرحها من أعداد 

مكّونة من 3 أرقام باستخدام مجموعة من اإلستراتيجيات، منها إعادة 
التجميع.

2.ز- توضيح سبب عمل إستراتيجيات اجلمع والطرح بكفاءة 
واستخدام القيمة املكانية وخواص العمليات.

خالل هذا النشاط اليومي، تتطّور لدى التالميذ مهارة املعرفة باألعداد، واملعرفة رياضيات التقومي
بالتقومي، ومفاهيم القيمة املكانية مبكًرا، والعد بطالقة، ومهارات حل املشكالت.

15 إلى 20 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يتعلَّم التالميذ مجموعة متنوعة من مهارات تعلَّم
الرياضيات ويطبقونها، حيث يرشدهم املعلم من خالل املراجعة والتدريس 

والتدرب.

35 إلى 40 دقيقة

ل خالل هذا النشاط اليومي، يطّور التالميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأمَّ
الرياضيات بالتحدث عن اكتشافاتهم، وذلك باستخدام مفردات الرياضيات، 

وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعلّم، وتوضيح املفاهيم اخلطأ، وتعلَّم رؤية األشياء 
من منظور التالميذ.

5 إلى 10 دقائق
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أهداف التعلمالدرس

سيقوم التالميذ مبا يلي:81
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تطبيق اإلستراتيجيات لتقدير الكميات. •
تطبيق اإلستراتيجيات لتقدير نواجت اجلمع والطرح. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:82
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تقريب أعداد مكّونة من رقمني إلى أقرب عشرة. •
تقريب عددين مكّونني من رقمني لتقدير مجموعهما. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:83
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تطبيق إستراتيجيات التقدير في حل املسائل. •
تقدير نواجت اجلمع والطرح. •
تقريب أعداد مكّونة من 3 أرقام إلى أقرب مائة. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:84
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع عددين مكّونني من رقمني بإعادة التجميع. •
شرح سبب ضرورة إعادة التجميع أحياًنا حلل املسائل. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:85
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
استخدام مناذج القيمة املكانية إلعادة التجميع واجلمع. •
جمع عددين مكونني من رقمني بإعادة التجميع. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:86
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
استخدام مناذج القيمة املكانية إلعادة التجميع واجلمع. •
جمع عددين مكّونني من 3 أرقام بإعادة التجميع. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:87
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع عددين مكونني من رقمني بإعادة التجميع. •
تطبيق إستراتيجيات الرياضيات الذهنية حلل مسألة جمع تتضمن إعادة التجميع. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:88
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع أعداد مكّونة من رقم واحد ورقمني و3 أرقام باستخدام وبدون استخدام إعادة التجميع. •
استخدام مناذج القيمة املكانية إلعادة التجميع واجلمع. •
التحّقق من اإلجابات لتحديد األخطاء واملفاهيم اخلطأ. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:89
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام بطريقة إعادة التجميع. •
الربط بني مناذج ملموسة ومجّردة إلعادة التجميع. •

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل 3
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أهداف التعلمالدرس

جتهيزات املعلم للفصل
الدرس 81:

امأل وعاًء شفاًفا بـ 31 إلى 75 شيًئا صغيًرا )وليس 40 أو 50 أو 60 أو 70(، ككرات زجاجية أو حصى أو قطع حلوى. على التالميذ  •
تقدير كمية تلك األشياء.

اطبع مجموعات من بطاقات األعداد من 0 إلى 9 )مجموعة واحدة لكل زوج من التالميذ(. راجع النماذج املتضمنة في نهاية دليل  •
املعلم من بطاقات األعداد من 0 إلى 9.

الدرس 82:
كّون مجموعة من البطاقات: يجب أن ُتظهر البطاقات في هذه اجملموعة )اجملموعة 1( األعداد من 30 إلى 40 على الوجه األمامي  •

واألعداد من 70 إلى 80 على الوجه اخللفي.
يجب أن يبلغ مقاس البطاقات 15 سم × 20 سم على األقل. •
اكتب األعداد بحجم كبير كفاية ليراها التالميذ من مقاعدهم. •
على الوجه اخللفي للبطاقة املكتوب عليها العدد 30، اكتب 70. وعلى الوجه اخللفي للبطاقة املكتوب عليها العدد 31،  •

اكتب 71. تابع على هذا املنوال إلى أن تكتب العدد 80 على الوجه اخللفي للبطاقة املكتوب عليها العدد 40. وفيما 
يلي مثال على ذلك.

كّون مجموعة ثانية من البطاقات: يجب أن تظهر على البطاقات في هذه اجملموعة )اجملموعة 2( األعداد من 20 إلى 30 على الوجه  •
األمامي واألعداد 50 إلى 60 على الوجه اخللفي.

يجب أن يبلغ مقاس البطاقات 15 سم × 20 سم على األقل. •
اكتب األعداد بحجم كبير كفاية ليراها التالميذ من مقاعدهم. •
على الوجه اخللفي للبطاقة املكتوب عليها العدد 20، اكتب 50. على الوجه اخللفي للبطاقة املكتوب عليها العدد 21،  •

اكتب 51. تابع على هذا املنوال إلى أن تكتب العدد 60 على الوجه اخللفي للبطاقة املكتوب عليها العدد 30.

الدرس 83:
كّون مجموعة من البطاقات: يجب أن تظهر على البطاقات في هذه اجملموعة األعداد 100 و110 و120 و130 و140 و150 و160 و170 و180 و190  •

و200 على الوجه األمامي واألعداد 410 و420 و430 و440 و450 و460 و470 و480 و490 و500 على الوجه اخللفي.
يجب أن يبلغ مقاس البطاقات 15 سم × 20 سم على األقل. •
اكتب األعداد بحجم كبير كفاية ليراها التالميذ من مقاعدهم. •
على الوجه اخللفي للبطاقة املكتوب عليها العدد 100، اكتب 400. على الوجه اخللفي للبطاقة املكتوب عليها العدد 110،  •

اكتب 410. تابع على هذا املنوال إلى أن تكتب العدد 500 على الوجه اخللفي للبطاقة املكتوب عليها العدد 200. وفيما 
يلي مثال على ذلك.

3070
الوجه اخللفيالوجه األمامي

3060
الوجه اخللفيالوجه األمامي

120420
الوجه اخللفيالوجه األمامي

سيقوم التالميذ مبا يلي:90
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
التعّرف على األخطاء وتصحيحها في مسائل التقدير وإعادة التجميع. •
جمع أعداد مكّونة من رقم واحد ورقمني و3 أرقام باستخدام وبدون استخدام إعادة التجميع. •
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اطبع مجموعات من بطاقات تقدير نواجت اجلمع والطرح للتالميذ )مجموعة واحدة لكل مجموعة صغيرة من التالميذ. اّطلع على  •
النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم لبطاقات نواجت اجلمع والطرح.

وضع في احلسبان إنشاء مجموعات التالميذ مسبًقا بحيث تستثمر وقت "تعلّم" بكفاءة. كّون قائمة من التالميذ وقّسمهم إلى  •
مجموعات من أربعة أو خمسة تالميذ.

الدرس 84:
أنشئ جدول قيم مكانية لآلحاد-العشرات الستخدامه في النمذجة. •
شّكل مجموعات من األعواد )أو غيرها من املواد التي ميكن جتميعها في حزم( على النحو التالي: •

يجب أن تضم كل مجموعة 20 حزمة في كل منها 10 أعواد إضافة إلى 20 عوًدا مستقاّلً. ستحتاج إلى رباط مطاطي  •
واحد لكل حزمة.

في حال استخدامك األعواد، ضع في احلسبان أن تقّصها إلى نصفني لتسّهل على التالميذ وضعها على صفحة  •
كتاب التلميذ )ولتقليل العدد الكلي الالزم من األعواد(.

ضع األعواد في أكياس لتسهيل توزيعها وجمعها. •
ستحتاج إلى مجموعة واحدة لكل مجموعة صغيرة من التالميذ. •
مالحظة: ميكنك استخدام مكعبات نظام العد العشري في حال توّفرها، ولكن عملية حزم عشرة أشياء حقيقية  •

تساعد التالميذ في تكوين تصّور لعملية إعادة التجميع اجملّردة وجتربتها.

الدرس 85:
اجمع/حّدد 3 أشياء، أحدها يجب قياسه بالسنتيمترات، واآلخر يجب قياسه باألمتار، والثالث يجب قياسه باجلرامات. على سبيل  •

املثال: قلم، ولوح الطباشير، ومقدار قليل من حّبات الزبيب أو مجموعة مشابك ورق.

الدرس 86:
اجمع/حّدد 3 أشياء ميكن قياسها باجلرامات أو بالكيلوجرامات )شيء واحد على األقل لكل من الوحدتني(. على سبيل املثال: قلم  •

رصاص، وكتاب كبير، ومقدار قليل من حّبات الزبيب أو مجموعة مشابك ورق.

الدرس 87:
اجمع/حّدد 3 أشياء ميكن قياسها باجلرامات أو بالكيلوجرامات )شيء واحد على األقل لكل من الوحدتني(. •

الدرس 88:
اجمع/حّدد 3 أشياء ميكن قياسها باجلرامات أو بالكيلوجرامات )شيء واحد على األقل لكل من الوحدتني(. •

الدرس 89:
اجمع/حّدد 3 أشياء مقاسها أكبر أو أصغر من كيلوجرام واحد. على التالميذ تقدير الكتل النسبية وشرح طرق تفكيرهم. •
أنشئ جدواًل كبيًرا للقيم املكانية لآلحاد-العشرات-املئات واعرضه. •

الدرس 90:
أنشئ ثالثة ملصقات كبيرة لعرض طريقة عمل التلميذ على غرار امللصقات التالية املوضحة. انتبه إلى أننا وضعنا عن قصٍد  •

إجابتني خاطئتني الثنتني من املسائل. على التالميذ العثور على اخلطأين وتصحيحهما.

كن مكتشًفا لألخطاء الرياضية
املسألة 3

قّرب العدد 283 إلى أقرب مائة.

اإلجابة: 300

عشرات آحاد

18

+24

41

كن مكتشًفا لألخطاء الرياضية
املسألة 1

كن مكتشًفا لألخطاء الرياضية
املسألة 2

= 39 – 76

30 7030 –=

تقدير العدد من خالل أول رقم من اليساراإلستراتيجية:

التقريب
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املواد املستخدمة

كتاب التلميذبطاقات أعدادوعاءركن رياضيات التقومي

جدول القيمة املكانيةشريط الصقأعوادقلم رصاص

مراجعة القياسبطاقات أعداد مكونة من 3 أرقامبطاقات تقدير نواجت اجلمع والطرح
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٠
بطاقات األعداد من ٠-٩
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نظرة عامة الدرس 81
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: في نهاية رياضيات التقومي، يراجع التالميذ مفاهيم القياس التي تعلّموها مسبًقا. يراجع التالميذ الطول في الدروس 81 اإلرشادات

إلى 85 والكتلة في الدروس 86 إلى 90. ابدأ مبراجعة الطول بواسطة أشياء طولها أقل من طول مسطرة مدّرجة بالسنتيمترات. خالل األيام 
األربعة املقبلة، استخدم بعض األشياء األطول من مسطرة مدّرجة بالسنتيمترات بحيث ميكن للتالميذ أن يتدربوا على استخدام املسطرة 

املترية أو املسطرة التي يزيد طولها عن طول مسطرة مدّرجة بالسنتيمترات.

تذّكر أن هذا اجلزء اإلضافي من رياضيات التقومي يجب أن يستغرق بضع دقائق فقط. والغرض منه إجراء مراجعة سريعة ملساعدة التالميذ 
في حفظ املهارات واملفاهيم.

1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: خالل الدروس الـ 10 األخيرة، نظرنا إلى جدولنا ومارسنا حتديد الوقت، وفّكرنا في األوقات التي قد تقع 
فيها أحداث محّددة خالل يومنا. وخالل الدروس الـ 10 املقبلة، سنراجع ما تعّلمناه عن القياس.

يقوم املعلم مبا يلي: يعثر على شيئني مختلفي الطول في الفصل. ويجب أن يكون هناك فرق مرئي بني الشيئني. يعرض املعلّم هذين 
الشيئني أمام الفصل. وبداًل من ذلك، ميكنك رسم خطني مختلفني في الطول على السّبورة إذا لم ترد استخدام أشياء حقيقية أو ميكنك 

التبديل بني رسم خطوط بحيث تكون لديك أطوال معّينة تعمل عليها واستخدام أشياء حقيقية في أيام أخرى.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تطبيق اإلستراتيجيات لتقدير الكميات. •
تطبيق اإلستراتيجيات لتقدير نواجت اجلمع والطرح. •

امأل وعاًء شفاًفا بـ31 إلى 75 شيًئا صغيًرا، ككرات زجاجية أو حصى أو قطع حلوى. انظر جتهيزات املعلم للفصل 
للحصول على تفاصيل إضافية.

اطبع مجموعات من بطاقات األعداد من 0 إلى 9 )مجموعة واحدة لكل زوج من التالميذ(. راجع النماذج املتضمنة في 
نهاية دليل املعلم من بطاقات األعداد من 0 إلى 9.

ناجت الطرح •
التقدير •
تقدير العدد من خالل أول رقم  •

من اليسار
القيمة املكانية •
ناجت اجلمع •

ركن رياضيات التقومي •
وعاء مملوء بـ 31 إلى 75 شيًئا  •

صغيًرا
بطاقات أعداد من 0 إلى 9 )مجموعة  •

واحدة لكل تلميذْين(.
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يستكشف التالميذ التقدير. ويربطون مفهوم تقدير الكميات بتقدير نواجت اجلمع والطرح. يتم تقدمي تقدير 

العدد من خالل أول رقم من اليسار على أنه إحدى إستراتيجيات الرياضيات الذهنية التي تساعد التالميذ في تقدير نواجت اجلمع والطرح. 
والحًقا، يتم تقدمي التقريب على أنه إحدى إستراتيجيات التقدير.

في التفكير احلاسوبي، يبدأ التالميذ بإدراك األمناط وتطبيق املهارات واإلستراتيجيات في مواقف جديدة والتعّرف على أخطائهم 
وتصحيحها. التقدير مهارة شديدة األهمية في هذه السياقات، ومن شأنها مساعدة التالميذ أثناء عملهم في سبيل تعلّم خوارزميات اجلمع 
والطرح عن طريق إعادة التجميع واستخدام تلك اخلوارزميات. ومع تعلّم التالميذ إستراتيجيات جديدة لتقدير املسائل وحلّها، احرص على 

أن يدركوا أنهم ال يتعلّمون التقدير على أنه مهارة مستقلّة بحّد ذاتها. بل عليهم االستعداد الستخدام التقدير ملساعدتهم في تقدير نواجت 
اجلمع والطرح بشكل معقول أثناء تعاملهم مع مسائل أصعب.

1. يقول املعلم ما يلي: سنتحدث اليوم عن التقدير. التقدير إستراتيجية رياضيات ذهنية ميكننا استخدامها ملساعدتنا في إيجاد 
القيمة القريبة مبا يكفي من القيمة احلقيقية من خالل التفكير املتأّني أو احلسابات السريعة. وهو ليس مجّرد تخمني عشوائي. 

تدربنا في وقت سابق من هذا العام على التقدير أثناء جمع وطرح عددين مؤلفني من رقمني. كّرروا كلمة "تقدير".

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: تقدير

يقول املعلم ما يلي: عندما نقّدر، ال نتوقع أن نحصل على إجابة دقيقة. بل نحصل فقط على أقرب إجابة ممكنة. لنحاول أن 
نقّدر مًعا. أواًل، سأرفع وعاًء مملوًءا بـ _____ )أشياء(. سأجتّول في أنحاء الفصل بحيث ميكنكم النظر إلى الوعاء عن قرب. 
ومبجّرد أن يرى كل منكم الوعاء عن قرب، عليه االلتفات إلى زميله املجاور ويقّدر عدد _____ )األشياء( املوجودة في الوعاء. 
استخدموا ما ترونه وتعرفونه عن _____ )األشياء( للتقدير. وعندما تتوصلون إلى تقدير، ارفعوا اإلبهام إلى أعلى. سأسّجل 

تقديراتكم على السّبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل لعرض الوعاء على التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: النظر إلى الوعاء. ومناقشة التقدير مع الزمالء املجاورين. ثم رفع اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء كل ثنائي من التالميذ لذكر تقديرهم بسرعة. كتابة كل التقديرات على السّبورة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. لدينا مجموعة متنوعة من التقديرات لعدد األشياء في هذا الوعاء. واآلن، لنجد العدد 
الفعلي لهذه األشياء. لتسريع عملية العّد وتسهيلها، سأجّمع األشياء في مجموعات تضم كّل منها 10.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: معي شيئان هنا )أو خطان مرسومان على السّبورة(. لنقس طوليهما ونقارنهما. هل تتذكرون العالمات 
املرجعية جلسمنا؟ يساوي السنتيمتر تقريًبا طول ظفر إصبعكم.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ كي يقّدروا طول كل شيء ويقيسوه ويكتبوا النتائج التي يتوصلون إليها على 
السّبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقيس التالميذ الذين وقع عليهم االختيار الشيئني باستخدام مسطرة ويكتبون طوليهما على السّبورة.

يقول املعلم ما يلي: بعد أن أصبحنا نعرف طولي هذين الشيئني، ميكننا مقارنتهما.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تالميذ ملقارنة طولي الشيئني. فيما يلي بعض األمثلة.
استخدم عالمات > و< و=. •
اسأل عن الشيء األطول أو األقصر. •
واسأل عن مقدار الطول الذي يزيده أحد الشيئني عن اآلخر. •

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة عن األسئلة عن أطوال األشياء.
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يقوم املعلم مبا يلي: وضع األشياء في مجموعات تتكّون كل منها من 10 أشياء. وضع األشياء املتبقية في مجموعة لوحدها.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، ساعدوني في العّد. سنعّد بالعشرات ثم نعّد األشياء اإلضافية التي ال تشّكل مجموعة من 10.

يقوم التالميذ مبا يلي: العّد بصوت مرتفع مع املعلم:

يقوم املعلم مبا يلي: وضع دائرة حول التقدير األقرب.

يقول املعلم ما يلي: كان هناك  _____ )أشياء( في هذا الوعاء. كان لدينا الكثير من التقديرات، ولكن _____ )أسماء 
التالميذ( كانوا أصحاب التقديرات األقرب.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ ذوي التقديرات القريبة من القيمة احلقيقية أن يشاركوا اإلستراتيجيات التي استخدموها للتقدير.

يقوم التالميذ مبا يلي: يناقش التالميذ الذين وقع عليهم االختيار إستراتيجياتهم في التقدير.

2. يقول املعلم ما يلي: أشكركم ملشاركة إستراتيجياتكم. لنراجع إستراتيجيًة استخدمناها لتقدير إجابات مسائل اجلمع والطرح.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 32 + 54 = _____ على السبورة.

م )أو تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار(. ويعني  يقول املعلم ما يلي: أحد أسماء إستراتيجية التقدير هذه هو تقدير امُلقدَّ
ذلك أننا ننظر إلى مقّدمة العدد فقط، أو القيمة املكانية األكبر فيه. وال ننظر إلى اخلانات األخرى.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى الرقم 3 في العدد 32.

يقول املعلم ما يلي: يضم العدد 32 خانتني، خانة آحاد وخانة عشرات. توجد 3 في خانة العشرات، ولذلك سنفّكر في العدد 32 
على أنه 30. ميكننا االحتفاظ بالعدد 30 في ذاكرتنا.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى الرقم 5 في العدد 54.

يقول املعلم ما يلي: يضم العدد 54 أيًضا خانتني. توجد 5 في خانة العشرات، ولذلك سنفّكر في العدد 54 على أنه 50. ميكن أن 
جنمع العددين 30 و50 في أذهاننا. ارفعوا أيديكم حني تتوصلون إلى تقدير.

يقوم التالميذ مبا يلي: جمع العددين 30 و50 ذهنًيا. رفع أيديهم عند االستعداد. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار 
إجاباتهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. عثرنا على قيمة قريبة من اإلجابة احلقيقية. العدد 80 ليس اإلجابة احلقيقية، ولكنه 
يعطينا تقديًرا لها. هل تعتقدون أن ناجت اجلمع احلقيقي أكبر أو أصغر من 80؟ قفوا إذا كنتم تعتقدون أن ناجت اجلمع احلقيقي 

أكبر من 80.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا كانوا يعتقدون أن ناجت اجلمع احلقيقي أكبر من 80.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة أحد التالميذ الواقفني بشرح طريقة تفكيره.

مالحظة للمعلم: تساعد عملية التفكير وشرح سبب كون التقدير كبيًرا جًدا أو صغيًرا جًدا التالميذ على اكتساب املعرفة باألعداد والتفكير 
الناقد.

3. يقول املعلم ما يلي: لنحاول تقدير اإلجابة عن مسألة طرح.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 82 – 37 = _____ على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: في مسألة الطرح هذه، معنا عددان مكونان من رقمني. تذّكروا، ننظر فقط إلى خانة العشرات، وهي اخلانة 
األكبر في هذين العددين. نفّكر في العدد 82 على أنه 80. ميكننا االحتفاظ بالعدد 80 في ذاكرتنا. على كل منكم امليل والهمس 

بالصورة التي سيكون عليها العدد 37 إلجراء تقديرنا.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 30.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. نفّكر في العدد 37 على أنه 30. وبالتالي فإن مسألة التقدير هي 80 ناقص 30. على كل منكم 
امليل والهمس بناجت الطرح املقّدر.
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يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 50

يقول املعلم ما يلي: نعم 80 – 30 يساوي 50. على كل منكم االلتفات والتحدث إلى زميله املجاور وشرح ما إذا كان الفرق احلقيقي 
أكبر أو أقل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى زمالئهم املجاورين عن ناجت الطرح املقّدر مقابل ناجت الطرح احلقيقي.

4. يقول املعلم ما يلي: في كلتا املسألتني، نظرنا إلى الرقم على اليسار من العدد واستخدمناه ملساعدتنا في العثور على ناجت 
اجلمع أو الطرح املقّدر. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 81: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب الرياضيات للتالميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 81: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: في هذه الصفحة، لديكم مسائل جمع وطرح. استخدموا طريقة تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار 
إلعادة كتابة املسألة ثم إيجاد ناجت اجلمع أو الطرح املقّدر. املسألة األولى هي املثال الذي تناولناه مًعا وهي محلولة لكم. هناك 

بجوار كل مسألة مرّبعات لكتابة املسألة املقّدرة وإيجاد ناجت اجلمع أو الطرح. وعليكم العمل كّل مبفرده حلل أكبر عدد ممكن من 
املسائل خالل الوقت املتبّقي لدينا.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل كّل على حدة حلل أكبر عدد ممكن من مسائل تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار خالل 
الوقت املتبقي من جزئية تعلّم.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومالحظة التالميذ أثناء عملهم. مالحظة التالميذ الذين قد يكونون يواجهون صعوبة في تقدير نواجت 
اجلمع أو الطرح بطريقة تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار وتقدمي املساعدة عند احلاجة.

مالحظة للمعلم: مبثابة نشاط إثرائي، اطلب من التالميذ الذين ينتهون مبكًرا استخدام مجموعة من بطاقات األعداد لتشكيل أعداد مكونة من 
3 أرقام وتقدير ناجت جمع العددين. ميكن لكل تلميذ العمل مبفرده أو مع زميٍل في مجموعة ثنائية.

عند انتهاء مدة تعلَّم، استخدم إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم اليوم بعمٍل رائع في استخدام تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار لتقدير نواجت اجلمع 
والطرح. ضعوا كتاب التلميذ وأقالم الرصاص في أماكنها املخصصة.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع األدوات في أماكنها.

الصف الثاني االبتدائي40

الدرس 81: التطبيق

اإلرشادات: استخدم طريقة تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار إلعادة كتابة املسائل التالية. ثم 
أوجد ناجت اجلمع أو ناجت الطرح التقديري.

+=

–=

+=

–=

+=

+=

+=

–=

–=

+=

1. قّدر: 32 + 54

2. قّدر: 93 – 41

3. قّدر: 53 + 15

4. قّدر: 86 – 25 

5. قّدر: 57 + 22

6. قّدر: 72 – 54 

7. قّدر: 35 + 92

8. قّدر: 234 + 140 

9. قّدر: 581 – 348  

10. قّدر: 378 + 234 

مالحظة للمعلم: بالنسبة جلزئية تأّمل، على التالميذ أن يفّكروا متى يكون من املقبول التقدير ومتى قد يحتاجون إلى إيجاد إجابة محّددة 
ودقيقة.

1. يقول املعلم ما يلي: اليوم، قّدرنا عدد األشياء املوجودة في مجموعة ثم استخدمنا تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار 
لتقدير نواجت اجلمع والطرح. نعرف أن التقدير يكون قريًبا على األغلب إلى القيمة احلقيقية، ولكنه ال يساوي تلك القيمة 

بالضبط. متى قد يكون من اجليد احلصول على تقدير لناجت اجلمع أو الطرح؟ ومتى قد يكون من املهم إيجاد ناجت اجلمع بدّقة؟

أوّد من كل منكم االلتفات إلى زميله املجاور ومشاركة أفكاره معه. وسأستخدم عصّي األسماء الختيار بعض التالميذ للمشاركة مع 
املجموعة.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ دقيقة أو دقيقتني ليتحدث كل منهم إلى زميله املجاور ثم استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ 
ليشاركوا أفكارهم مع اجملموعة األكبر.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحّدث إلى زمالئهم املجاورين عن احلاالت التي عليهم فيها استخدام الناجت املقّدر للجمع أو الطرح 
مقابل استخدام اإلجابات الدقيقة. يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم ما يفكرون به مع اجملموعة األكبر.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا يا تالميذي األعزاء. أحّب سماع أفكاركم املتعلقة بالرياضيات. في درسنا املقبل، سننظر إلى 
طريقة أخرى للتقدير، والتي قد تقّربنا أكثر من اإلجابة الدقيقة.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 82:
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لننظر إلى شيئني )أو خّطني( جديدين اليوم ونِقسهما ونقارنهما كما فعلنا في درس الرياضيات األخير. 
سأستخدم عصّي األسماء الختيار مساعدين.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار نفس النشاط الوارد في الدرس 81، وذلك بعرض شيئني أو خّطني، ثم اختيار تالميذ لقياسهما، وطرح أسئلة 
ملساعدة التالميذ على مقارنة طولي الشيئني أو اخلطني.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقيس التالميذ الذين وقع عليهم االختيار الشيئني أو اخلطني. يجيب كل التالميذ عن األسئلة عن طولي 
الشيئني أو اخلطني.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تقريب أعداد مكّونة من رقمني إلى أقرب عشرة. •
تقريب عددين مكّونني من رقمني لتقدير مجموعهما. •

جّهز مجموعتني من البطاقات التي تظهر عليها األعداد 30 إلى 40 على الوجه األمامي/ 70 إلى 80 على الوجه اخللفي 
)اجملموعة 1( و20 إلى 30 على الوجه األمامي/ 50 إلى 60 على الوجه اخللفي )اجملموعة 2(. انظر جتهيزات املعلم 

للفصل للحصول على تعليمات مفصلة ومثال.

ناجت الطرح •
التقدير •
تقدير العدد من خالل أول رقم  •

من اليسار
القيمة املكانية •
التقريب •
ناجت اجلمع •

ركن رياضيات التقومي •
مجموعتان من بطاقات األعداد  •

)عليها األعداد 30 إلى 40 على الوجه 
األمامي/ 70 إلى 80 على الوجه 
اخللفي و20 إلى 30 على الوجه 
األمامي/ 50 إلى 60 على الوجه 

اخللفي(
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: يراجع التالميذ في هذا الدرس طريقة تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار ويستكشفون التقريب إلى أقرب عشرة 
باعتباره إستراتيجية تقدير تعطي تقديًرا أقرب إلى القيمة احلقيقية. مجدًدا، من املهم أن يفّكر التالميذ في كيفية تغير كل إستراتيجية تقدير 
من ناجت اجلمع أو الطرح النهائي بالنسبة للمقدار احلقيقي. سيتابع التالميذ التدرب على التقريب على مدار صفوف املرحلة االبتدائية، وال 
ب املبكر أسس النجاح في املستقبل عند دراسة  سّيما مع دراسة األعداد الصحيحة والكسور العشرية والكسور العادية. ويضع هذا التدرُّ

مواضيع رياضية أصعب. بالنسبة للتالميذ الذين يواجهون صعوبة في فهم مفهوم التقريب الذي ُطرح حديًثا، امنحهم تدريًسا وتدريًبا 
إضافيني في مجموعات صغيرة حسب احلاجة، وذلك باستخدام أدوات اللعب وإستراتيجيات التدريس.

يتضمن التفكير احلاسوبي إدراك عمليات أكثر فاعلية وكفاءًة وإنشاءها. ومع تعلّم التالميذ التقدير وتدربهم عليه، تتوّفر لهم إمكانية اختيار 
اإلستراتيجية التي يوّدون استخدامها. ومبرور الوقت، ينبغي أن يبدئوا بإدراك أن التقريب يعطي تقديًرا أدّق وأن يختاروا تلك اإلستراتيجية 

باستمرار.

1. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 31 + 78 على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: في درس الرياضيات األخير، حتّدثنا عن التقدير. ماذا تعرفون عن التقدير؟ أوّد من كل منكم االلتفات إلى 
زميله املجاور ومشاركة ما يعرفه معه. وسأمنحكم دقيقة واحدة، ثم سأستخدم عصّي األسماء الختيار البعض منكم ليشاركوا مع 

الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى الزميل املجاور عن التقدير.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء بعد دقيقة واحدة تقريًبا الختيار تالميذ ليشاركوا ما يعرفونه عن التقدير. تأكيد اإلجابات 
الصحيحة. وتصحيح املفاهيم. على التالميذ ذكر ما يلي: عند استخدام القيمة املكانية للتقدير، ال ُتعّد التقديرات إجابات دقيقة، وهناك 

إستراتيجيات مختلفة للتقدير.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم التفكير. أوّد من كل منكم االلتفات إلى زميله املجاور وإيجاد ناجت اجلمع املقّدر للمسألة املكتوبة على 
السّبورة. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين ملشاركة تقديركم وشرح كيفية توّصلكم إليه.

يقوم التالميذ مبا يلي: تقدير ناجت اجلمع مع زمالئهم املجاورين رفع اإلبهام إلى أعلى عندما يكونون مستعدين للمشاركة. 
مشاركة اإلجابات وشرحها.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. إذا استخدمنا تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار في هذه املسألة، ونظرنا فقط إلى 
قيمة األعداد في خانة العشرات، فيمكن أن نقول إن لـ 70 + 30 قيمة مقّدرة تساوي 100. فّكروا في ناجت اجلمع ذلك للحظة. إنه 
قريب من اإلجابة احلقيقية، ولكنه ليس اإلجابة الدقيقة. هل كان ناجت اجلمع احلقيقي أصغر أو أكبر من 100؟ امليل والهمس.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام مخطط 120 لنمذجة جمع 30 و70 عند احلاجة. مراجعة إستراتيجيات الرياضيات الذهنية اخلاصة باستخدام 
العدد األكبر وجمع العشرات.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس إذا كانوا يعتقدون أن ناجت اجلمع املقّدر أكبر أو أصغر من 100.

يقول املعلم ما يلي: همس البعض منكم بأن ناجت اجلمع أصغر وهمس البعض اآلخر بأنه أكبر. ارفعوا أيديكم إذا وددمت أن تشرحوا 
سبب اعتقادكم أن ناجت اجلمع املقّدر 100 أصغر من ناجت اجلمع احلقيقي.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشرح التالميذ الذين وقع عليهم االختيار سبب اعتقادهم بأن ناجت 
اجلمع املقّدر أصغر بكثير.

يقوم املعلم مبا يلي: االعتماد على إجابات التالميذ بتأكيد األفكار الصحيحة.

يقول املعلم ما يلي: عندما نستخدم تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار، ننظر فقط إلى الرقم املوجود في خانة القيمة 
املكانية األكبر. ولكن، إذا كانت األرقام األخرى كبيرة، فيمكن أن يجعل ذلك تقديرنا أقّل دّقة. على سبيل املثال، في املسألة املكتوبة 
على السّبورة، العدد 31 قريب جًدا من العدد 30. ولكن العدد 78 أقرب في احلقيقة إلى العدد 80 من العدد 70. وقد غّيرناه إلى 70 

في تقديرنا ألننا نظرنا فقط إلى خانة العشرات. وهذا جعل ناجت اجلمع املقّدر بطريقة تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار 
أصغر بكثير من ناجت اجلمع احلقيقي.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم املعلم مبا يلي: إذا لزم األمر، شرح املفهوم مجدًدا بطريقة مختلفة ملساعدة التالميذ الذين يواجهون صعوبات على الفهم. كما ينبغي 
وضع في االعتبار الطلب من التالميذ الذين فهموا هذه اإلستراتيجية أن يشرحوها للفصل.

2. يقول املعلم ما يلي: لتقريب تقديرنا من اإلجابة احلقيقية، ميكننا استخدام إستراتيجية تقدير ُتدعى التقريب. فعندما نقّرب 
األعداد، نسّهل جمعها وطرحها ذهنًيا.

سأعرض عليكم طريقة تقريب األعداد، ولكني بحاجة إلى 11 مساعًدا. إذا ناديت اسم أحدكم، فعليه أن يتقدم إلى مقدمة الفصل. 
وسأمنحه بطاقة. هناك عددان على وجهي البطاقة. ارفعوا الوجه الذي يعرض عدًدا بني 30 و40 وقفوا بالترتيب من 30 إلى 40.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار 11 تلميًذا. إعطاء كل تلميذ بطاقة من اجملموعة 1.

يقوم التالميذ مبا يلي: يخرج التالميذ الذين وقع عليهم االختيار إلى مقّدمة الفصل، ويأخذ كل منهم بطاقة، ويقفون بالترتيب 
من 30 إلى 40.

يقول املعلم ما يلي: ما العددان املكونان من عشرات اللذان ترونهما هنا في األعلى؟ قولوا:

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 30 و40.

يقول املعلم ما يلي: جيد. إذا كنتم متسكون بطاقة العدد 30 أو بطاقة العدد 40، فارفعوهما عالًيا في الهواء.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرفع التالميذ الذين وقع عليهم االختيار بطاقاتهم عالًيا في الهواء.

يقول املعلم ما يلي: شكًرا لكم. في حال استخدامنا إستراتيجية تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار، فإننا ننظر فقط إلى 
خانة العشرات ونفّكر في العدد 31 على أنه 30. ولكن، إذا أردنا تقريب أعداد مكونة من رقمني، فإننا ننظر أيًضا إلى خانة اآلحاد 
ونفّكر في عدد العشرات األقرب. لننظر إلى العدد 31 على سبيل املثال. إذا كانت معك البطاقة التي ُكتب عليها العدد 31، فتقدم 

إلى األمام.

يقوم التالميذ مبا يلي: يتقدم التلميذ الذي وقع عليه االختيار إلى األمام.

يقول املعلم ما يلي: العدد 31 يتضمن 1 في خانة اآلحاد و3 في خانة عشرات. يقع العدد 31 بني العددين 30 و40، ولكن ما عدد 
العشرات األقرب إليه؟ على كل منكم امليل والهمس عّما إذا كان هذا العدد أقرب إلى 30 أو 40.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 30.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى أن التلميذ الذي يحمل البطاقة التي عليها العدد 31 يقف أقرب إلى التلميذ الذي يحمل البطاقة التي 
عليها العدد 30 من التلميذ الذي يحمل البطاقة التي عليها العدد 40.

يقول املعلم ما يلي: نعم، العدد 31 أقرب إلى العدد 30، ولذلك ميكننا تقريب العدد 31 إلى العدد 30.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ بإعادة البطاقات إليه واجللوس. استخدام عصّي األسماء الختيار 11 تلميًذا مساعًدا جديًدا. مطالبة 
التالميذ بإظهار األعداد من 70 إلى 80 والوقوف حسب ترتيب األعداد.

يقوم التالميذ مبا يلي: يخرج التالميذ الذين وقع عليهم االختيار إلى مقّدمة الفصل، ويأخذ كل منهم بطاقة، ويقفون بالترتيب 
من 70 إلى 80.

يقول املعلم ما يلي: لدينا اآلن خط أعداد يبدأ بالعدد 70 وينتهي بالعدد 80. ما العددان املكونان من عشرات اللذان ترونهما هنا 
في األعلى؟ قولوا:

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 70 و80.

يقول املعلم ما يلي: جيد. إذا كنتم متسكون بطاقة العدد 70 أو بطاقة العدد 80، فارفعوهما عالًيا في الهواء.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرفع التالميذ الذين وقع عليهم االختيار بطاقاتهم عالًيا في الهواء.

يقول املعلم ما يلي: لنقّرب العدد 78 إلى أقرب عشرة. هاّل تقّدم حامل العدد 78 إلى األمام؟

يقوم التالميذ مبا يلي: يتقدم التلميذ الذي وقع عليه االختيار إلى األمام.

يقول املعلم ما يلي: إذا استخدمنا إستراتيجية تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار ونظرنا فقط إلى خانة العشرات فقط، 
فإن العدد 78 سيصبح 70 ألنه يضّم 7 عشرات. ولكننا ننظر إلى موقع العدد 78 في خط األعداد لدينا. هل العدد 78 أقرب إلى 70 

أم 80؟ امليل والهمس.
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يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 80.

يقول املعلم ما يلي: نعم، 80 هو عدد العشرات األقرب، ولذلك نقّرب العدد 78 إلى 80. ويعني ذلك أننا إذا أردنا تقدير ناجت جمع 
العددين 31 و78 باستخدام إستراتيجية التقريب، فسنجمع العددين 30 و80. وسيساوي ناجت اجلمع 110 بداًل من 100. وهذا التقدير 

أقرب قلياًل إلى ناجت اجلمع الدقيق للعددين 31 و78، والذي يساوي 109.

3. يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ بإعادة البطاقات إليه واجللوس. استخدام عصّي األسماء الختيار 11 تلميًذا مساعًدا جديًدا. 
إعطاء املساعدين البطاقات من اجملموعة 2. مطالبة التالميذ بإظهار األعداد من 50 إلى 60 والوقوف بالترتيب حسب األعداد.

يقوم التالميذ مبا يلي: يخرج التالميذ الذين وقع عليهم االختيار إلى مقّدمة الفصل، ويأخذ كل منهم بطاقة، ويقفون بالترتيب 
من 50 إلى 60.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 54 + 25 = _____ على السبّورة كما هو موضح فيما يلي.

يقول املعلم ما يلي: لنستخدم إستراتيجية التقريب لتقدير ناجت جمع العددين 54 و25. لدينا العددان 50 و60 في خط واحد. ما 
العددان املكونان من عشرات اللذان ترونهما؟ قولوا:

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 50 و60.

يقول املعلم ما يلي: إذا كنتم متسكون بطاقة العدد 50 أو بطاقة العدد 60، فارفعوهما عالًيا في الهواء.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرفع التالميذ الذين وقع عليهم االختيار بطاقتي العددين 50 و60 عالًيا في الهواء.

يقول املعلم ما يلي: هاّل اقترب التلميذ الذي يحمل بطاقة العدد 54 إلى األمام؟

يقوم التالميذ مبا يلي: يقترب التلميذ املساعد إلى األمام.

يقول املعلم ما يلي: هل العدد 54 أقرب إلى 50 أم 60؟ ما عدد العشرات األقرب؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 50.

يقول املعلم ما يلي: نعم، العدد 54 أقرب إلى العدد 50، ولذلك ميكننا تقريب العدد 54 إلى العدد 50.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة العدد 50 على السبورة حتت العدد 54.

يقول املعلم ما يلي: اقلبوا بطاقاتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: قلب بطاقاتهم لتظهر عليها األعداد من 20 إلى 30.

يقول املعلم ما يلي: ما العددان املكونان من عشرات اللذان ترونهما؟ قولوا:

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 20 و30.

يقول املعلم ما يلي: جيد. إذا كنتم متسكون بطاقة العدد 20 أو بطاقة العدد 30، فارفعوهما عالًيا في الهواء.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرفع التالميذ الذين وقع عليهم االختيار بطاقاتهم في الهواء.

يقول املعلم ما يلي: عددنا املضاف التالي هو 25، ولذلك على من يحمل العدد 25 أن يتقدم إلى األمام.
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يقوم التالميذ مبا يلي: يقترب التلميذ املساعد إلى األمام.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم تستطيعون إخبارنا عن الكيفية التي ينبغي أن نقّرب بها العدد 25. هل العدد 25 أقرب 
إلى العدد 20 أم إلى العدد 30؟ ما عدد العشرات األقرب؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم إجاباتهم ويوضحون 
أفكارهم.

مالحظة للمعلم: سيعتقد بعض التالميذ أنهم عليهم أن يقّربوا إلى أعلى إلى العدد 30، وسيعتقد آخرون أنهم عليهم أن يقّربوا إلى أسفل إلى 
العدد 20. في الوقت احلالي، اسمح بكلتا اإلجابتني واطلب من التالميذ شرح أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: هذه مسألة شائكة. سيعتقد بعضكم أنهم عليهم أن يقّربوا العدد 25 إلى أسفل إلى العدد 20، وسيعتقد آخرون 
أنهم عليهم أن يقّربوا إلى أعلى إلى العدد 30. هناك 5 أشخاص أو أعداد قبل العدد 25 وهناك 5 أشخاص أو أعداد بعد العدد 25. 

هذا العدد يقع في الوسط بني العددين 20 و30.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى التالميذ الـ 5 قبل العدد 25 والتالميذ الـ 5 بعده بحيث يستطيع التالميذ أن يروا أن العدد 25 يقع في 
املنتصف بالضبط.

يقول املعلم ما يلي: تناول علماء الرياضيات في املاضي مسألة كيفية تقريب األعداد الواقعة في املنتصف متاًما بني عددين. ولم 
يريدوا أن يختلف الناس، بحيث يقّرب بعضهم إلى أعلى ويقّرب بعضهم إلى أسفل، ولذلك أجمعوا على القاعدة التالية: إذا كان 

العدد يقع في املنتصف متاًما بني عشرتني، فالقاعدة تقول إنه يجب التقريب إلى أعلى. إًذا، ُيقّرب العدد 25 لألعلى إلى 30.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة العدد 30 حتت العدد 25 على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: بعد أن قّربنا العددين 54 و25 إلى أقرب عشرة، ميكننا إيجاد ناجت جمع مقّدر. على كل منكم امليل والهمس 
بناجت اجلمع املقّدر للعددين 50 و30.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 80.

يقول املعلم ما يلي: نعم، 80. ذلك التقدير قريب جًدا من ناجت اجلمع احلقيقي، والذي يساوي 79.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ املتطوعني بإعطاء البطاقات إليك والعودة إلى مقاعدهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: يعود املتطوعون إلى مقاعدهم.

4. يقول املعلم ما يلي: التقريب إستراتيجية تقدير ممتازة، وميكن أن تساعدنا على التقدير بدّقة أكبر. خالل ما تبّقى من جزئية 
تعّلم، ستتدربون على تقريب أعداد إلى أقرب عشرة. افتحوا كتب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 82: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب الرياضيات للتالميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 82: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: سأعطيكم أعداًدا يتكون كل منها من رقمني باستخدام بطاقات األعداد التي معي. وعلى كل منكم أن يعمل مع 
زميله املجاور لتقريب كل عدد إلى أقرب عشرة.

يقوم املعلم مبا يلي: خلط مجموعتي البطاقات 1 و2 مًعا. اختيار بطاقة واحدة ورفعها بحيث يستطيع التالميذ جميًعا رؤيتها.

يقول املعلم ما يلي: اكتبوا العدد في كتاب التلميذ. بعد ذلك، على كل منكم أن يعمل مع زميله املجاور لتقريب العدد إلى أقرب 
عشرة. سأستخدم عصّي األسماء الختيار أحدكم ملشاركة إجابته وشرح أفكاره.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة العدد. العمل مع زمالئهم املجاورين لتقريب العدد إلى أقرب عشرة. يشارك التالميذ الذين وقع 
عليهم االختيار إجابتهم ويشرحون أفكارهم.
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الدرس 82: التطبيق

اإلرشادات: اكتب األعداد التي يعطيها لك املعّلم. استخدم خط األعداد الفارغ ملساعدتك في تقريب كل عدد إلى 
أقرب عشرة.
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مالحظة للمعلم: استكشف التالميذ اليوم تقريب األعداد إلى أقرب عشرة. بالنسبة جلزئية تأّمل، على التالميذ تطبيق ما تعلّموه على مسألة 
تقريب جديدة: تقريب األعداد املكونة من 3 أرقام. ومن غير املتوقع أن يكون التالميذ قد أتقنوا مفهوم التقريب أو تنفيذه بعد. والهدف من 

مناقشة جزئية تأمل هذه أن جتمع معلومات عن مستوى الفهم احلالي واملفاهيم اخلطأ لدى التالميذ، وذلك لتقييم قدرتهم على تطبيق ما 
فهموه في مواقف ومسائل جديدة، وليواصلوا التعلّم من بعضهم البعض.

1. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 182 على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: تدربنا اليوم على تقريب أعداد مكونة من رقمني إلى أقرب عشرة. تأّملوا ما تعّلمتموه اليوم. كيف ميكننا 
تقريب عدد مكون من 3 أرقام مثل العدد 182؟ فكروا قلياًل، ثم شاركوا تفكيركم مع زمالئكم املجاورين. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى 

عندما تكونون مستعدين.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير لدقيقة بشأن كيفية تقريب العدد 182. مشاركة تفكيرهم مع زمالئهم املجاورين. رفع اإلبهام 
إلى أعلى عند االستعداد. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: قد يقترح بعض التالميذ التقريب إلى أقرب عشرة. وقد يقترح آخرون التقريب إلى أقرب مائة. كلتا اإلستراتيجيتني 
صحيحتان. استغّل هذه الفرصة لتدوين مالحظات عن أفكار التالميذ. َمن التالميذ الذين يبدو أنهم يستوعبون كيفية تقريب األعداد؟ وَمن 

التالميذ املشوشون أو الذين لديهم مفاهيم خطأ قد تسبب أخطاء في املستقبل؟ وَمن التالميذ القادرون على تطبيق فهمهم على سياق 
التقريب اجلديد؟

يقول املعلم ما يلي: يا للروعة، ما أمتع هذا النقاش. أحسنتم صنًعا اليوم. خالل درس الرياضيات القادم، سنواصل التدريب على 
إستراتيجيات التقدير. ليلِق كل منكم التحية إلى زميله املجاور.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات

يقوم املعلم مبا يلي: مساعدة التالميذ املوجودين عند السّبورة حسب احلاجة. تكرار العملية حتى نهاية جزئية تعلّم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم في تقريب األعداد. ضعوا كتاب التلميذ وأقالم الرصاص في أماكنها املخصصة.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع األدوات في أماكنها.
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نظرة عامة الدرس 83
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لننظر إلى شيئني )أو خّطني( جديدين اليوم ونِقسهما ونقارنهما كما فعلنا في درس الرياضيات األخير. 
سأستخدم عصّي األسماء الختيار مساعدين.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار نفس النشاط الوارد في الدرس 81، وذلك بعرض شيئني أو خّطني، ثم اختيار تالميذ لقياسهما، وطرح أسئلة 
ملساعدة التالميذ على مقارنة طولي الشيئني أو اخلطني.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقيس التالميذ الذين وقع عليهم االختيار الشيئني أو اخلطني. يجيب كل التالميذ عن األسئلة عن طولي 
الشيئني أو اخلطني.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تطبيق إستراتيجيات التقدير في حل املسائل. •
تقدير نواجت اجلمع والطرح. •
تقريب أعداد مكّونة من 3 أرقام إلى أقرب مائة. •

جّهز مجموعة من بطاقات األعداد يظهر على الوجه األمامي واخللفي لكل منها عدد من ثالثة أرقام. انظر جتهيزات 
املعلم للفصل للحصول على تعليمات مفصلة ومثال.

اطبع مجموعات من بطاقات تقدير نواجت اجلمع والطرح للتالميذ )مجموعة واحدة لكل مجموعة صغيرة من التالميذ(. 
اّطلع على النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم لبطاقات نواجت اجلمع والطرح.

وضع في احلسبان إنشاء مجموعات التالميذ مسبًقا بحيث تستثمر وقت "تعلّم" بكفاءة.

ناجت الطرح •
التقدير •
تقدير العدد من خالل أول رقم  •

من اليسار
التقريب •
ناجت اجلمع •

ركن رياضيات التقومي •
مجموعة بطاقات أعداد يتكون كل  •

منها من 3 أرقام.
بطاقات تقدير نواجت اجلمع والطرح  •

)مجموعة لكل مجموعة صغيرة من 
التالميذ(

كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية



الفصل 3 127

رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، ميارس التالميذ التقدير إليجاد النواجت التقديرية للجمع والطرح. مبا أن التالميذ قد يختارون إستراتيجية 
التقدير التي يوّدون استخدامها، فسيتوصلون إلى إجابات مختلفة. وهذا مقبول. تعّزز هذه التجربة النقاش الرياضي وفهم أعمق للتقدير. إذا 
كان التالميذ يواجهون صعوبة في فهم مفهوم التقريب الذي ُطرح حديًثا، فضع في احلسبان منحهم تدريًسا وتدريًبا إضافيني في مجموعات 

صغيرة حسب احلاجة، وذلك باستخدام أدوات اللعب وإستراتيجيات التدريس.

1. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 130 + 480 = _____ على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: في درس الرياضيات األخير، استكشفنا طريقة تقريب أعداد مكونة من رقمني مبثابة إستراتيجية للتقدير. 
تساعدنا طريقتا التقريب وتقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار في احلصول على إجابة قريبة من اإلجابة احلقيقية.

انظروا إلى املسألة املكتوبة على السبورة. على كل منكم العمل مع زميله املجاور الستخدام إستراتيجية تقدير العدد من خالل أول 
رقم من اليسار لتقدير ناجت جمع هذين العددين. تذّكروا أننا في تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار، ال ننظر سوى إلى 

األرقام في اخلانة ذات القيمة األكبر. ما خانة هذين العددين؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: املئات.

يقول املعلم ما يلي: نعم. انظروا إلى خانة املئات واستخدموا إستراتيجية تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار لتقدير ناجت 
اجلمع. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى  عندما تتوصلون إلى تقدير.

م. ثم  يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زمالئهم املجاورين لتقدير مجموع العددين 130 و480 باستخدام إستراتيجية تقدير املُقدَّ
رفع اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم.

م، فإننا نغّير العدد 130 إلى 100 والعدد 480 إلى 400. 100 زائد 400  يقول املعلم ما يلي: جيد. إذا استخدمنا إستراتيجية تقدير امُلقدَّ
يساوي 500.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة العدد 100 حتت العدد 130 وكتابة العدد 400 حتت العدد 400. كتابة ناجت اجلمع املقّدر: 500.

يقول املعلم ما يلي: ماذا لو أردنا استخدام إستراتيجية التقريب إليجاد ناجت جمع تقديري؟ هل سنحصل على تقدير مختلف؟ 
شاركوا أفكاركم مع زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة تفكيرهم مع زمالئهم املجاورين.

يقول املعلم ما يلي: سنكّون خط أعداد كما فعلنا أمس، ولكن ستضم بطاقاتنا أعداًدا يتكون كل منها من ثالثة أرقام بداًل من 
األعداد التي يتكون كل منها من رقمني. ومبا أن األعداد متتد حتى خانة املئات، فسنقّرب إلى أقرب مائة.  إذا ناديت اسم أحدكم، 

فليتقدم ويأخذ بطاقة. ارفعوا األوجه التي تعرض األعداد من 100 إلى 200 وقفوا بالترتيب من 100 إلى 200.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار 11 تلميًذا. إعطاء كل تلميذ بطاقة على وجهيها عددان.

يقوم التالميذ مبا يلي: يخرج التالميذ الذين وقع عليهم االختيار إلى مقّدمة الفصل، ويأخذ كل منهم بطاقة، ويقفون بالترتيب 
من 100 إلى 200.

يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى األعداد. ما الذي تالحظونه بشأنها؟ ارفعوا أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: ينبغي أن يالحظ التالميذ أن األعداد متتد من 100 إلى 200، وُتعّد بالقفز مبقدار 10. وإذا لم يذكر أي من التالميذ هذه 
النقطة، فاحرص على اإلشارة إليها. 

يقول املعلم ما يلي: ما املئات التي ترونها؟ قولوا:

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 100 و200.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقول املعلم ما يلي: نعم. إذا كنتم متسكون بطاقة العدد 100 أو بطاقة العدد 200، فارفعوهما عالًيا في الهواء.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرفع التالميذ الذين وقع عليهم االختيار بطاقاتهم في الهواء.

يقول املعلم ما يلي: العدد 130 هو العدد األول في مسألة اجلمع لدينا. إذا كنتم متسكون البطاقة التي ُكتب عليها العدد 130، 
فتقدموا إلى األمام.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقترب التلميذ املساعد إلى األمام.

يقول املعلم ما يلي: العدد 130 يضم 1 في خانة املئات و3 في خانة العشرات. وهو يقع بني العددين 100 و200، ولكن ما املائة األقرب 
إليه؟ على كل منكم امليل والهمسعّما إذا كان العدد 130 أقرب إلى 100 أو200.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 100.

يقول املعلم ما يلي: نعم، العدد 130 أقرب إلى 100. وفي هذه احلالة، يعطينا التقريب إلى أقرب مائة العدد 100 كما هو األمر عند 
استخدام طريقة تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار متاًما.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة العدد 100 على السبورة حتت العدد 130.

يقول املعلم ما يلي: هيا بنا نلقي نظرة على العدد املضاف الثاني 480. اقلبوا بطاقاتكم جميًعا. ما العددان املكونان من مئات 
اللذان ترونهما؟ قولوا:

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 400 و500.

يقول املعلم ما يلي: إذا كنتم متسكون بطاقة العدد 400 أو بطاقة العدد 500، فارفعوهما من فضلكم عالًيا في الهواء.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرفع التالميذ الذين وقع عليهم االختيار بطاقاتهم في الهواء.

يقول املعلم ما يلي: لدينا اآلن خط أعداد يبدأ بالعدد 400 وينتهي بالعدد 500. إذا كنتم متسكون البطاقة التي ُكتب عليها العدد 
480، فتقدموا إلى األمام.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقترب التلميذ املساعد إلى األمام.

يقول املعلم ما يلي: هل العدد 480 أقرب إلى العدد 400 أم إلى العدد 500؟ امليل والهمس.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 500.

يقول املعلم ما يلي: نعم، في هذه املسألة، العدد 480 يضم 4 في خانة املئات و8 في خانة العشرات، لذلك فإن املائة األقرب هي 500. 
نقّرب إلى أعلى إلى 500.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة العدد 500 حتت العدد 480.

يقول املعلم ما يلي: ما ناجت 100 زائد 500؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 600.

ر لـ 480 +130 يساوي 600. هذا  يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. عندما نستخدم إستراتيجية التقريب، فإن ناجت اجلمع املقدَّ
التقدير مختلف عن التقدير الذي حصلنا عليه باستخدام إستراتيجية تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار. وهكذا، 

اعتماًدا على طريقتكم في التقدير، ميكن أن حتصلوا على إجابات مختلفة. ناجت اجلمع احلقيقي للعددين 130 و480 يساوي 610. 
ما إستراتيجية التقدير التي قّربتنا أكثر إلى ناجت اجلمع احلقيقي؟

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة: التقريب.

يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 83: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب الرياضيات للتالميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 83: التطبيق.

2. يقول املعلم ما يلي: في كتبكم، يوجد جدول فارغ فيه مرّبعات. ويضم كل مربع حرًفا في زاويته العلوية جهة اليمني. عليكم 
كتابة نواجت اجلمع والطرح املقّدرة في هذه املربعات. ستعملون في مجموعات صغيرة، وسأعطي كل مجموعة منكم مجموعة من 

البطاقات. تضم كل بطاقة حرًفا في الزاوية. عليكم كتابة إجابتكم املقّدرة للمسألة أ في املربع أ. وعليكم كتابة إجابتكم املقّدرة 
للمسألة ب في املربع ب، وهكذا. لننظر إلى بطاقتني.

أ.

تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار
التقريب

ب.

تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار
التقريب

ج.

تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار
التقريب

د.

تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار
التقريب

هـ.

تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار
التقريب

و.

تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار
التقريب

الصف الثاني االبتدائي42

الدرس 83: التطبيق

اإلرشادات: أوضح طريقة حلك وسّجل إجاباتك التقديرية في املربع املقابل لكل مسألة. ضع دائرة حول إستراتيجية 
التقدير التي استخدمتها.
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يقوم املعلم مبا يلي: رفع البطاقة التي يوجد في زاويتها احلرف أ ثم بطاقة أخرى ُكتبت املسألة عليها باالجتاه الرأسي.

يقول املعلم ما يلي: توجد على كل بطاقة مسألة جمع أو مسألة طرح. بعض املسائل مكتوبة باالجتاه األفقي، وبعضها مكتوبة 
باالجتاه الرأسي. الشيء األول الذي على املجموعة أن تقوم به هو النظر إلى املسألة وتقرير طريقة تقدير ناجت اجلمع أو الطرح. 

ميكنكم استخدام طريقة تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار أو التقريب. ومبجرد اختيار إحدى اإلستراتيجيتني، ضعوا 
دائرة حولها. لنجرب حّل املسألة األولى مًعا.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض البطاقة أ مرة أخرى وكتابة 68 + 52 = _____ على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: املسالة املكتوبة على البطاقة أ هي 52 + 68. لتقدير ناجت اجلمع هذا، ميكننا تقريب كال العددين ثنائيي 
األرقام إلى أقرب عشرة أو ميكننا استخدام إستراتيجية تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار. ليلتفت كل منكم إلى زميله 

املجاور ويناقش كيف ميكنه تقدير ناجت اجلمع هذا. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما يكون عندكم ناجت جمع مقّدر.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات إلى زمالئهم املجاورين وإيجاد ناجت اجلمع املقّدر. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء.

يقول املعلم ما يلي: قفوا إذا أوجدمت ناجت جمع مقّدر باستخدام تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار. سأختار فريًقا من 
زميلني متجاورين ليشرحا أفكارهما على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا استخدموا إستراتيجية تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار فريق من زميلني متجاورين ليخرجا إلى مقدمة الفصل ويشرحا طريقة حلهما.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التلميذان اللذان وقع عليهما االختيار طريقة تقديرهما لناجت اجلمع ويعرضان طريقة حلهما على 
السبورة. ثم يجلسان حني ينتهيان من ذلك.

يقول املعلم ما يلي: رائع. اآلن، قفوا إذا استخدمتم طريقة التقريب لتقدير ناجت اجلمع هذا.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا استخدموا التقريب إليجاد ناجت اجلمع املقّدر.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار فريق من زميلني متجاورين ليخرجا إلى مقدمة الفصل ويشرحا طريقة حلهما.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التلميذان اللذان وقع عليهما االختيار طريقة تقديرهما لناجت اجلمع ويعرضان طريقة حلهما على 
السبورة. ثم يجلسان حني ينتهيان من ذلك.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. تذكروا، ميكننا استخدام إستراتيجيات تقدير مختلفة للحصول على إجابة مقّدرة. ومن 
املفيد تقدير اإلجابة قبل إيجاد ناجت اجلمع أو الطرح احلقيقي، وذلك ألنه يعطينا فكرة عن اإلجابة الفعلية. خالل وقت تعّلم 

اليوم، على كل منكم العمل مع مجموعة من الزمالء للتدرب على التقدير. اعملوا مًعا. ميكنكم حل هذه املسائل بأي ترتيب.

يقوم املعلم مبا يلي: إخبار التالميذ عن مجموعاتهم.

يقول املعلم ما يلي: ليجلس كل منكم في مجموعته. وليصطحب معه كتاب التلميذ وقلم الرصاص. ومبجرد أن جتلسوا، 
سأعطيكم مجموعة من البطاقات. وحني تصبح البطاقات معكم، ابدؤوا العمل.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء بطاقات إلى اجملموعات الصغيرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال للجلوس مع مجموعتهم الصغيرة. واصطحاب كتب التالميذ واألقالم الرصاص. البدء بالعمل 
بعد استالم بطاقاتهم.

مالحظة للمعلم: تضم مجموعات البطاقات أعداًدا مكونًة من رقمني وأعداًدا مكونة من ثالثة أرقام. وهي مكتوبة باالجتاه األفقي والرأسي 
بحيث يّطلع التالميذ على كال النمطني. ومبا أنه بإمكان التالميذ اختيار املسائل التي يريدون العمل عليها، فقد يرغب البعض في حل املسائل 

التي تضم أعداًدا ثنائية األرقام فقط، بينما قد يرغب آخرون في حل املسائل التي تضم أعداًدا ثالثية األرقام. وأيًضا، ميكن أن يقتصر 
البعض على مسائل اجلمع، بينما يشعر آخرون بالراحة في حل مسائل اجلمع والطرح مًعا. انتبه إلى كل ذلك ألنه يعطيك معلومات عن مدى 

حسن فهم تالميذك للمفاهيم ومستوى راحتهم في التعامل معها.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أرجاء الفصل ومالحظة التالميذ وهم يعملون ويتحدثون مًعا. تقدمي املساعدة عند احلاجة وتدوين 
مالحظات عن التالميذ الذين يواجهون صعوبة في التقدير، إضافًة إلى التالميذ الذين يفّضلون طريقة تقدير العدد من خالل أول رقم من 

اليسار والتالميذ الذين يفّضلون طريقة التقريب إليجاد إجابة مقّدرة. عند انتهاء مدة تعلَّم، استخدم إشارة جذب االنتباه.



130 الفصل 3

مالحظة للمعلم: خالل األيام الثالثة املاضية، عمل التالميذ على استكشاف التقدير. بالنسبة جلزئية تأّمل، عليهم الكتابة عن إستراتيجية 
التقدير التي يفّضلونها مع بيان السبب. وإذا سمح الوقت، مطالبة بعض التالميذ مبشاركة أفكارهم مع زمالئهم املجاورين. يؤّسس هذا 

النوع من النقاش الرياضي فهًما أعمق للمحتوى الرياضي ويساعد التالميذ على فهم أنه غالًبا ما توجد العديد من الطرق للتعامل مع 
املسائل املعطاة.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 83: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 83: كراس الرياضيات.

لوا ما تعلمتموه. ثم اكتبوا إستراتيجية التقدير  يقول املعلم ما يلي: اليوم، كان لديكم اخليار إلى حّد ما بشأن طريقة التقدير. تأمَّ
التي تفضلون استخدامها أو ارسموها على صفحة كّراس الرياضيات مع بيان السبب.

يقوم التالميذ مبا يلي: تأّمل ما تعلّموه. كتابة إستراتيجية التقدير التي يفضلونها أو رسمها وشرح سبب التفضيل.

يقوم املعلم مبا يلي: التأكد من النظر إلى كتب التالميذ ملعرفة ما يقولونه عن التقدير. عند انتهاء مدة تأّمل، استخدام إشارة جذب 
االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: إننا نتحّسن حًقا في التقدير. وأنا فخور جًدا بكم. في درس الرياضيات القادم، سنعود إلى إيجاد نواجت اجلمع 
والطرح الدقيقة. ولكن العمل على التقدير من شأنه مساعدتنا في تعميق فكرنا الرياضي ألنه ميّكننا من احلصول على إجابة 

تقريبية للجمع أو الطرح حتى قبل أن جنمع أو نطرح. وإذا كان هناك فرق كبير بني تقديرنا وإجابتنا الفعلية، فيشير ذلك إلى أنه 
هناك شيء خطأ. ضعوا كتاب التلميذ والقلم الرصاص في أماكنها وحّيوا زمالءكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع األدوات في أماكنها اخملصصة وحتّية زمالئهم املجاورين.
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ل ما تعلمته. ما إستراتيجية التقدير التي تفّضلها، تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار أم  اإلرشادات: تأمَّ
التقريب؟ اشرح بالرسم أو الكتابة طريقة تفكيرك.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات

مالحظة للمعلم: مبثابة نشاط إثرائي، مطالبة التالميذ الذين ينتهون من احلل مبكًرا بحل املسائل باستخدام إستراتيجية التقدير التي لم 
يستخدموها أول مرة. ومطالبتهم مبقارنة نواجت جمعهم وطرحهم املقّدرة.

إن حتسني األداء ومتييز األمناط مهارتان هاّمتان من مهارات التفكير احلاسوبي. يوّفر النشاط اإلثرائي فرصًة للتالميذ ملقارنة نتائجهم 
املقّدرة واستخالص استنتاجات عن اإلستراتيجية التي توّفر أفضل النتائج املقّدرة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم. أعيدوا بطاقاتكم إلّي. ارجعوا إلى مقاعدكم وأبقوا كتاب التلميذ على الطاولة من أجل 
جزئية تأّمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: إزالة األدوات والعودة إلى مقاعدهم.
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نظرة عامة الدرس 84:
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لننظر إلى شيئني )أو خّطني( جديدين اليوم ونِقسهما ونقارنهما كما فعلنا في درس الرياضيات األخير. 
سأستخدم عصّي األسماء الختيار مساعدين.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار نفس النشاط الوارد في الدرس 81، وذلك بعرض شيئني أو خّطني، ثم اختيار تالميذ لقياسهما، وطرح أسئلة 
ملساعدة التالميذ على مقارنة طولي الشيئني أو اخلطني.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقيس التالميذ الذين وقع عليهم االختيار الشيئني أو اخلطني. يجيب كل التالميذ عن األسئلة عن طولي 
الشيئني أو اخلطني.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع عددين مكّونني من رقمني بإعادة التجميع. •
شرح سبب ضرورة إعادة التجميع أحياًنا حلل  •

املسائل.

أنشئ جدول قيم مكانية لآلحاد-العشرات الستخدامه في النمذجة.
كّون مجموعات من حزم األعواد الفردية لكل مجموعة صغيرة من التالميذ. انظر جتهيزات املعلم للفصل للحصول على 

تعليمات مفصلة.

التقدير •
القيمة املكانية •
إعادة التجميع •

ركن رياضيات التقومي •
جدول قيمة مكانية كبير •
مجموعات من حزم األعواد الفردية  •

)مجموعة واحدة لكل مجموعة 
صغيرة من التالميذ(

شريط الصق •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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مالحظة للمعلم: ترّكز الدروس السبعة املقبلة على اجلمع مع إعادة التجميع وبدونها. وقد تعّرف التالميذ على إعادة التجميع في احملاور 
السابقة وأعادوا التجميع مؤخًرا باستخدام النقود. وسيعاود التالميذ العمل على الطرح باستخدام إعادة التجميع في املوضوع األخير من 

هذا العام. يراجع درس اليوم أفكاًرا ُعرضت سابًقا لتنشيط فهم التالميذ.

يشير هذا الدرس إلى استخدام األعواد. فإذا كان تالميذك يستخدمون أدوات أخرى، كالعيدان اخلشبّية، فغّير املراجع في الدرس إلى هذه 
األدوات.

1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض جدول كبير للقيم املكانية لآلحاد-العشرات على السّبورة. إحضار 10 حزم من األعواد )عشرات( و19 عوًدا 
فردًيا )آحاد( للنمذجة. كتابة 53 + 28 على السّبورة رأسًيا.

يقول املعلم ما يلي: اليوم، سنعمل على إعادة التجميع من جديد. حتّدثنا عن هذه العملية من قبل باستخدام أعداد مكونة من 
رقمني وحني كنا جنمع النقود. انظروا إلى املسألة املكتوبة على السبورة. لنبدأ بتقدير ناجت اجلمع لنحصل على فكرة عن اإلجابة. 

ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم تستطيعون تقدير ناجت اجلمع هذا. ميكنكم استخدام أي إستراتيجية.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم تقديراتهم 
ويوضحون أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: جيد، لدينا اآلن فكرة عن ناجت اجلمع في هذه املسألة. واليوم، سنوجد ناجت اجلمع الدقيق لعددين، كما فعلنا 
في حالة النقود. سيكون علينا أن نعيد التجميع حلّل املسائل، لذلك هّيا نراجع طريقة إعادة التجميع حني تكون هناك آحاد 

كثيرة في خانة اآلحاد. أواًل، سأستخدم أعواًدا لتشكيل هذين العددين.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض حزم األعواد واألعواد الفردية على التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: معي بعض حزم األعواد وبعض األعواد الفردية. تضّم كل حزمة 10 أعواد ملفوفة بشريط مطاطي. متّثل 
احلزمة مجموعة من 10. على كل منكم امليل والهمس بعدد احلزم وعدد األعواد الفردية التي سأحتاج إليها لتمثيل العدد 53.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 5 حزم من األعواد و3 أعواد فردّية.

يقول املعلم ما يلي: نعم، العدد 53 يضم 5 عشرات، أي 5 حزم و3 آحاد، أي 3 أعواد فردّية. سألصق هذه األعواد على جدول 
القيمة املكانية.

يقوم املعلم مبا يلي: لصق احلزم في عمود العشرات واألعواد الفردية في عمود اآلحاد.

يقول املعلم ما يلي: ما العدد الذي أحتاجه من حزم األعواد واألعواد الفردية لتمثيل العدد 28؟ امليل والهمس.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: حزمتان و8 أعواد فردّية.

يقوم املعلم مبا يلي: لصق األعواد التي متثل العدد 28 على جدول القيمة املكانية )حتت األعواد التي متثل العدد 53(.

يقول املعلم ما يلي: جّيد، وهكذا نكون قد كوّنا كال العددين في مسألة اجلمع باستخدام األعواد. لنلق نظرة على اآلحاد في 
جدولنا لهذه املسألة. العدد 53 يضم 3 آحاد، والعدد 28 يضم 8 آحاد. صّفقوا إذا كان ناجت جمع 8 + 3 أكبر من 10. واهتفوا إذا 

كان الناجت يساوي 10 بالضبط، أو اضربوا األرض بأقدامكم إذا كان الناجت أصغر من 10.

يقوم التالميذ مبا يلي: التصفيق أو الهتاف أو ضرب األرض بناًء على فهمهم للعملية 3 + 8.

يقول املعلم ما يلي: نعرف أن 8 + 2 = 10، لذلك 8 + 3 أكبر من هذا الناجت بواحد، وبالتالي 8 + 3 يساوي 11. يعني ذلك أنه معي 
أكثر من 10 آحاد، وأستطيع تكوين مجموعة جديدة من 10.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة كيفية عمل حزمة من 10 أعواد، مع ترك عود واحد مبفرده.

نت حزمة جديدة واحدة من 10. هل ميكن تركها في خانة اآلحاد؟ يقول املعلم ما يلي: كوَّ

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: القول مًعا: ال.تعلَّم )40 دقيقة(

 يقول املعلم ما يلي: ال، بعد أن أعدت جتميع األعواد في حزمة من 10، علّي نقل احلزمة إلى عمود العشرات. اآلن، يتبقى معنا 
 عود واحد فقط في خانة اآلحاد، وميكنني إيجاد ناجت اجلمع بالضبط. ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور ويوجدا ناجت جمع 

53 + 28. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين.

يقوم التالميذ مبا يلي: حساب ناجت جمع العددين 53 و28 مع زميل مجاور. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد. يشارك 
التالميذ الذين وقع عليهم االختيار إجابتهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. ناجت اجلمع يساوي 81. لدينا عدد كبير جًدا من األعواد في خانة اآلحاد، ولذلك أعدنا جتميع 
10 منها في حزمة جديدة ونقلنا احلزمة اجلديدة إلى خانة العشرات.

سنتدرب على إعادة التجميع باستخدام األعواد وجدول القيمة املكانية. رمبا يكون بعضكم قادًرا في األصل على إيجاد ناجت اجلمع 
بدون استخدام األعواد، ولكن إنشاء األعداد وإعادة جتميعها مادًيا يساعد أدمغتنا الرياضية على فهم العملية بعمق. لذلك، 

سأطلب منكم اليوم استخدام األعواد وإعادة التجميع مادًيا.

يرجى فتح كتب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 84: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح صفحة الدرس 84: التطبيق في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: هناك بعض مسائل اجلمع اإلضافية في إحدى صفحات كتابكم وجدول للقيمة املكانية على الصفحة 
األخرى. قوموا بإنشاء كل عدد في اجلدول كما فعلت في جدولي. ال بأس إذا لم يّتسع جدولكم لألعواد بشكل مثالي. إذا كان هناك 

عدد كبير جًدا من اآلحاد في خانة اآلحاد، فعلى كل منكم العمل مع زمالئه إلعادة جتميعها في حزمة من 10. بعد ذلك، احسبوا 
ناجت اجلمع بدّقة وسّجلوا إجاباتكم في كتبكم. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا فهمتم النشاط.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى لبيان أنهم فهموا. طرح األسئلة إذا لزم ذلك.

يقول املعلم ما يلي: بعد ذلك، على كل منكم أن يعثر مع زميله املجاور على زميلني آخرين ويجلسا معهما. لديكم دقيقة واحدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: العثور على زميلني والعمل معهما. واجللوس مًعا.

يقول املعلم ما يلي: سأحضر لكم أعواًدا لتمثيل القيم املكانية، ورباطني مطاطيني إضافيني. اعملوا مًعا على إنشاء أعداد وإعادة 
جتميعها وإيجاد ناجت اجلمع بدّقة لكل مسألة جمع. استخدموا جدول القيمة املكانية املوجود في أحد كتبكم. ومبجرد أن أعطيكم 

األدوات، ميكنكم البدء.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء األدوات إلى كل مجموعة.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع اجملموعة للتدرب على إعادة التجميع واجلمع باستخدام جداول القيمة املكانية. كتابة نواجت 
اجلمع.

يقوم املعلم مبا يلي: مالحظة التالميذ أثناء عملهم وحتّدثهم مًعا. مالحظة التالميذ الذين يواجهون صعوبة وتقدمي املساعدة إذا لزم األمر. 
عند انتهاء وقت جزئية تعلّم، استخدم إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع اليوم في اجلمع وإعادة التجميع. أعيدوا من فضلكم كل األعواد إلى الكيس، وأعيدوا لي 
أدواتكم، وعودوا إلى مقاعدكم من أجل جزئية تأّمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: إعادة األدوات إلى املعلم والعودة إلى مقاعدهم.

الصف الثاني االبتدائي44

الدرس 84: التطبيق 

اإلرشادات: استخدم جدول القيمة املكانية حلل مسائل اجلمع. وسّجل إجاباتك.
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مالحظة للمعلم: بالنسبة جلزئية تأّمل، على التالميذ الكتابة عن سبب ضرورة إعادة التجميع أحياًنا حلل املسائل.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 84: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 84: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: لقد راجعنا اليوم مفهوم إعادة التجميع. تأّملوا ما تعّلمتموه عن إعادة التجميع. ملاذا ينبغي أحياًنا استخدام 
إعادة التجميع حلل املسائل؟

ل ما تعلموه. التفكير ملدة دقيقة واحدة ثم كتابة إجابة عن السؤال أو رسمها. يقوم التالميذ مبا يلي: تأُمّ

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ 3 أو 4 دقائق لإلجابة عن السؤال. التجول في الفصل وقراءة بعض ما كتبه التالميذ في كراساتهم 
أثناء عملهم. التحقق من قراءة ما كتبه التالميذ الحًقا. يوّفر ذلك معلومات قّيمة عما تعلّمه التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا يا تالميذي األعزاء. ضعوا أقالمكم الرصاص وكتب التالميذ في أماكنها املخصصة. حيوا 
أنفسكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع األدوات في أماكنها وحتية بعضهم البعض.

الصف الثاني االبتدائي46

الدرس 84: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ملاذا ينبغي أحياًنا استخدام إعادة التجميع حلل املسائل؟ عّبر عن أفكارك بالكتابة  اإلرشادات: تأمَّ
او الرسم.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 85
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

مالحظة للمعلم: في هذه املراجعة، على التالميذ اختيار الوحدة املثالية لقياس كل عنصر. ُيرجى مالحظة أنه مت تضمني اجلرامات عن قصد. 
يجب أال يضرب أي تلميذ األرض بقدمه. وإذا ضربها أي تلميذ، فعليك أن تقّدم تدريًسا إضافًيا وتراجع األنشطة حسب احلاجة.

2. يقول املعلم ما يلي: خالل الدروس األربعة السابقة، قسنا أطوال أشياء وقارّناها. سأريكم اليوم ثالثة أشياء. بالنسبة لكل 
شيء، فكروا في وحدة القياس التي علّي استخدامها لقياس طول هذا الشيء. إذا كنتم تعتقدون أنه علّي استخدام السنتيمترات، 

فقفوا. وإذا كنتم تعتقدون أنه علّي استخدام األمتار، فصّفقوا. وإذا كنتم تعتقدون أنه علّي استخدام اجلرامات، فاضربوا األرض 
بأقدامكم. بعد أن أريكم كل شيء على حدة، سأطلب من أحدكم شرح سبب اختياره وحدة قياس بعينها لذلك الشيء.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع األشياء أو اإلشارة إليها. انتظار التالميذ حتى يقفزوا أو يصّفقوا أو يضربوا األرض بأقدامهم. استدعاء التلميذ 
الذي اختار وحدة القياس الصحيحة لشرح أفكاره. وتكرار هذه العملية مع األشياء الثالثة.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد وحدة القياس املالئمة لكل شيء. الوقوف أو التصفيق أو الضرب بالقدمني اعتماًدا على الوحدة 
اخملتارة. يشرح التالميذ الذين وقع عليهم االختيار سبب اختيارهم وحدة قياس بعينها.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
استخدام مناذج القيمة املكانية إلعادة التجميع  •

واجلمع.
جمع عددين مكونني من رقمني بإعادة التجميع. •

اجمع/حّدد 3 أشياء، أحدها يجب قياسه بالسنتيمترات، واآلخر يجب قياسه باألمتار، والثالث يجب قياسه 
باجلرامات. على سبيل املثال: قلم، ولوح الطباشير، ومقدار قليل من حّبات الزبيب أو مجموعة مشابك ورق.

القيمة املكانية •
إعادة التجميع •

ركن رياضيات التقومي •
أشياء ملراجعة القياس •
جدول قيمة مكانية كبير •
مجموعات من حزم األعواد الفردية  •

)مجموعة واحدة لكل مجموعة 
صغيرة من التالميذ(

شريط الصق •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، يواصل التالميذ التدرب على اجلمع بطريقة إعادة التجميع باستخدام جداول القيمة املكانية. وفي درس 
اليوم، ينتقل التالميذ من استخدام مناذج ملموسة )أعواد( إلى استخدام مناذج مجّردة )رسومات( أثناء عملهم لتعلّم خوارزمية إعادة 

التجميع واجلمع.

يساعد استخدام النماذج والقيمة املكانية حلل املسائل التالميذ في إنشاء النماذج اجملردة واستخدامها، وهي ممارسة مهمة في التفكير 
احلاسوبي. امنح التالميذ فرًصا متعددة الستكشاف استخدام النماذج املادية ورسومات القيمة املكانية. وضع في حسبانك إعداد مكان 

لتعلم الرياضيات مزود مبواد ومسائل تدريبية. وإن أمكن، فضع مفتاًحا لإلجابات بحيث ميكن للتالميذ التحقق من عملهم وتصحيحه. سيجد 
الكثير من التالميذ أن التدريب املستقل اإلضافي ذو قيمة عالية )خللّوه من الضغط من الزمالء أو من ضرورة تقييمه بالدرجات(.

1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض جدول القيمة املكانية الكبير. وتوفير أعواد مخصصة للعب. ثم بدء الدرس مبطالبة التالميذ شرح سبب 
استخدام إعادة التجميع وخطوات هذه العملية. كتابة 18 + 24 = _____ على السبورة. تشجيع التالميذ على استخدام مناذج القيمة 

املكانية )كاألعواد(.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشرح التالميذ الذين وقع عليهم االختيار عملية إعادة التجميع وسبب أهميتها أحياًنا.

يقول املعلم ما يلي: ميكننا أيًضا استخدام الرسومات لتمثيل األعداد وإعادة التجميع. فلنراجع ذلك مًعا. افتحوا كتب الرياضيات 
للتالميذ على صفحة الدرس 85: التطبيق. مسألتنا التدريبية موضحة على الصفحة. ارسموا مربعات لآلحاد وعصًيا للعشرات 

لتحّلوا املسألة.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام هذا التدريب مبثابة تقييم مسبق لتحديد ما يتذّكره التالميذ عن إعادة التجميع.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم املسألة وحلها في كتاب الرياضيات للتالميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: بعدما ينتهي التالميذ، مطالبة أحد املتطوعني بنمذجة طريقة حل املسألة على اللوحة.

يقوم التالميذ مبا يلي: ميثل التالميذ الذين وقع عليهم االختيار طريقة استخدام رسومات القيمة املكانية حلل مسألة اجلمع 
بطريقة إعادة التجميع.

2. يقول املعلم ما يلي: سيعمل كل منكم اآلن مع زميله املجاور حلل مسائل اجلمع في كتاب التلميذ. بالنسبة لكل مسألة، حّددوا 
ما إذا كانت إعادة التجميع ضرورية. وقرروا ما إذا كنتم ستستخدمون األعواد أو الرسومات ملساعدتكم في إعادة التجميع. سأضع 
مجموعة أو اثنتني من األعواد على كل طاولة، ولكنكم لستم ملزمني باستخدامها إذا أردمت الرسم بداًل من ذلك. وحاملا تستلمون 

املواد، ميكن لكل منكم أن يبدأ بالعمل مع زميله.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء كل طاولة أعواد لتمثيل القيمة املكانية وأشرطة مطاطية. على الرغم من أن التالميذ يعملون في مجموعات 
ثنائية، ميكن للمجموعات الصغيرة أن تتشارك املواد. لن يستخدم كل التالميذ املواد.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زمالئهم املجاورين حلل مسائل اجلمع. استخدام األعواد أو رسومات القيمة املكانية لنمذجة 
عملية إعادة التجميع. كتابة اإلجابات في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ وهم يعملون ويتحدثون. عرض املساعدة على التالميذ إذا لزم األمر. تدوين مالحظات حول 
التالميذ الذين يواجهون صعوبة وقد يحتاجون إلى تدريس أو تدريب إضافي. جمع املواد عند انتهاء التالميذ من العمل.

الصف الثاني االبتدائي48

الدرس 85: التطبيق

اإلرشادات: حل مسائل اجلمع التالية. استخدم أعواًدا أو رسومات ملساعدتك في إعادة التجميع. 

= 24 + 18 .1

= 18 + 32 .2

= 37 + 47 .3

= 26 + 53 .4

= 19 + 75 .5

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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تعلَّم )40 دقيقة(
مالحظة للمعلم: على التالميذ تأّمل سبب اختيارهم استخدام األعواد أو الرسومات لنمذجة إعادة التجميع وحل املسائل.

1. يقول املعلم ما يلي: تدربتم اليوم على إعادة التجميع واجلمع. وكانت لديكم إمكانية اختيار استخدام األعواد أو الرسومات 
لنمذجة إعادة التجميع. تأّملوا سبب اختياركم اإلستراتيجية التي استخدمتموها؛ األعواد أو الرسومات. اكتبوا أفكاركم عن 

الدرس 85: صفحة كراس الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: تأّمل ما تعلّموه. والتفكير في السؤال وكتابة أفكارهم في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ 3 أو 4 دقائق إلكمال كتابة املعلومات في كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم يا تالميذي األعزاء. ميكنكم وضع كتاب التلميذ في مكانه املخصص. ليلِق كل منكم 
التحية إلى زميله املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع األدوات في أماكنها اخملصصة وحتّية زمالئهم اجملاورين.
الصف الثاني االبتدائي50

الدرس 85: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. هل استخدمت أعواًدا أو رسومات حلل مسائل اجلمع؟ وملاذا؟ اشرح بالرسم أو الكتابة. اإلرشادات: تأمَّ

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 86
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
ن اإلضافي من رياضيات التقومي يجب أن يستغرق اإلرشادات مالحظة للمعلم: خالل الدروس األربعة املقبلة، سيراجع التالميذ الكتلة. تذّكر أن هذا املكوِّ

بضع دقائق فقط. والغرض منه هو املراجعة السريعة ملعلومات التالميذ وتنشيطها.

1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: خالل الدروس اخلمسة السابقة، راجعنا طريقة قياس أطوال األشياء ومقارنتها. وعلى مدار الدروس 
اخلمسة القادمة، سنراجع الكتلة. تذّكروا أن الكتلة هي مقياس لكمية املادة املوجودة في جسم ما. عندما نقيس الكتلة، نستخدم 

اجلرام أو الكيلوجرام. كتلة حبة الزبيب جراًما واحًدا تقريًبا. وكتلة كيس من األرز كيلوجرام واحد تقريًبا.

عندي ثالثة أشياء هنا. سأرفع شيًئا واحًدا كل مرة. صّفقوا إذا كنتم تعتقدون أنه علينا استخدام اجلرامات إليجاد الكتلة. وقفوا 
إذا كنتم تعتقدون أنه علينا استخدام الكيلوجرامات إليجاد الكتلة.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع األشياء أو اإلشارة إليها. انتظار التالميذ حتى يصّفقوا أو يقفوا. استدعاء التلميذ الذي اختار وحدة القياس 
الصحيحة لشرح أفكاره. وتكرار هذه العملية مع األشياء الثالثة.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد وحدة القياس املالئمة لكل شيء. التصفيق أو الوقوف بناًء على الوحدة التي اختاروها. يشرح 
التالميذ الذين وقع عليهم االختيار سبب اختيارهم وحدة قياس بعينها.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
استخدام مناذج القيمة املكانية إلعادة التجميع  •

واجلمع.
جمع عددين مكّونني من 3 أرقام بإعادة التجميع. •

اجمع/حّدد 3 أشياء ميكن قياسها باجلرامات أو بالكيلوجرامات )شيء واحد على األقل لكل من الوحدتني(. على 
سبيل املثال: قلم رصاص، وكتاب كبير، ومقدار قليل من حّبات الزبيب أو مجموعة مشابك ورق.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
أشياء ملراجعة القياس •
جدول قيمة مكانية كبير •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يحّل التالميذ مسائل رياضيات تتطلب منهم إعادة جتميع العشرات إلى مئات.

1. يقول املعلم ما يلي: لنلعب لعبًة سريعًة للتهيئة ُتدعى لعبة الوقوف/التصفيق/الهتاف. سأطرح عليكم مسألة جمع. إذا كان 
ناجت اجلمع في املسألة أكبر من 10، تقفون. وإذا كان أصغر من 9، تصّفقون، وإذا كان يساوي 10 بالضبط، تهتفون. بعد ذلك، سأدعو 

أحدكم ليشارك ناجت اجلمع. مستعدون؟

يقوم املعلم مبا يلي: قول املسائل التالية:
• 9 + 6
• 7 + 3
• 2 + 5
• 1 + 9
• 4 + 7
• 4 + 4

يقوم التالميذ مبا يلي: االستماع إلى املسألة ثم الوقوف أو التصفيق أو الهتاف بناًء على ناجت اجلمع. يشارك التالميذ الذين 
وقع عليهم االختيار ناجت اجلمع.

2. يقول املعلم ما يلي: كان ذلك ممتًعا. عندما جنمع عددين مًعا، تكون األرقام التي نحتاج إلى إعادة جتميعها أحياًنا في خانة 
اآلحاد كما في املسائل التي حللناها أمس. لننظر إلى هذه املسألة. ارفعوا أيديكم ملشاركة ما ترونه.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة مسألة اجلمع التالية على السبورة: 52 + 63 = _____.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار مالحظاتهم حول املسألة.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا لم يذكر التالميذ إعادة التجميع، فاطلب منهم التفكير فيما إذا كانت إعادة التجميع مطلوبة أو غير مطلوبة حلل 
املسألة.

يقول املعلم ما يلي: ال حتتاج اآلحاد إلى إعادة جتميع ألن إجابة 2 + 3 ليست أكبر من 10. ولكن، عندما جنمع األرقام في خانة 
العشرات مًعا، تكون اإلجابة أكبر من 10، ولذلك علينا إعادة جتميع العشرات.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض جدول قيمة مكانية كبير ومطالبة التالميذ مبساعدتك في رسم مناذج القيمة املكانية لكل عدد مضاف.

يقوم التالميذ مبا يلي: يساعد التالميذ الذين وقع عليهم االختيار املعلم في رسم مناذج القيمة املكانية على جدول القيمة 
املكانية.

يقول املعلم ما يلي: لنبدأ باآلحاد. ماذا يساوي 2 + 3؟ أروني اإلجابة بأصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: عرض الرقم 5 بأصابعهم.

يقول املعلم ما يلي: صحيح. اآلن، لنبدأ بجمع العشرات. أشيروا إذا كان ناجت جمع 5 + 6 أكبر من 10.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إذا كان ناجت جمع 5 + 6 أكبر من 10.

يقول املعلم ما يلي: نعم، إًذا نحن بحاجة إلعادة التجميع.

مئات عشرات آحاد

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم املعلم مبا يلي: رسم دائرة حول 10 أعواد عشرات.

يقول املعلم ما يلي: هل تذكرون كم تساوي 10 مجموعات تضم كل منها 10؟ هيا نعّد مًعا. عّدوا بصوٍت مرتفٍع مع إشارتي لكل عدد.

يقوم التالميذ مبا يلي: العّد بالقفز مبقدار عشرة بصوت مرتفع مع املعلم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. 10 مجموعات من العشرات تساوي 100. ولكن خانة العشرات ميكن أن تّتسع لـ 9 عشرات فقط، 
ولذلك علينا نقل هذه املجموعة اجلديدة إلى خانة املئات. ميكننا رسم مربع كبير لتمثيل مائة واحدة.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم مربع كبير في عمود املئات لتمثيل مائة واحدة.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، لنوجد ناجت اجلمع. لدينا 100 + 10 + 5. يساوي ذلك 115.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 115 على السبورة.

3. يقول املعلم ما يلي: واآلن حان دوركم للتدرب. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 86: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 86: التطبيق في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: سأعطيكم بعض مسائل اجلمع. وسيعمل كل منكم مع زميله املجاور حلل كل مسألة. عليكم رسم صور القيمة 
املكانية في اجلدول في كتاب التلميذ. ارسموا بقلم رصاص كي تتمكنوا من مسح رسوماتكم. بالنسبة لكل مسألة، سأطلب من 

بعضكم عرض طريقة حلهم على السّبورة.

 يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ عددين مكونني من 3 أرقام جلمعهما. التحقق من أن كل مسألة تتضمن مثااًل واحًدا إلعادة التجميع. 

 فيما يلي بعض األمثلة.
• 351 + 264
• 150 + 790
• 270 + 638
• 262 + 477
• 365 + 583

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زمالئهم املجاورين حلل كل مسألة جمع. رسم مناذج القيمة املكانية في كتاب التلميذ. تعرض 
مجموعات التالميذ الثنائية التي وقع االختيار عليها عملها على السبورة وتشرح طريقة حلها للمسألة.

مئات عشرات آحاد
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الصف الثاني االبتدائي52

الدرس 86: التطبيق

اإلرشادات: استخدم جدول القيمة املكانية جلمع األعداد. 

1. مسألة جمع:

2. مسألة جمع:

3.  مسألة جمع:

4. مسألة جمع:

5. مسألة جمع:
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مالحظة للمعلم: يتأمل التالميذ صعوبات إعادة التجميع ويساعدون بعضهم البعض في الفهم.

لوا ما  1. يقول املعلم ما يلي: اليوم، جمعتم عددين مكونني من 3 أرقام ويحتاجان إلى إعادة التجميع في خانة العشرات. تأمَّ
تعلمتموه. ما األسئلة التي ما زالت لديكم بشأن إعادة التجميع؟ ما األمور املشّوشة أو الصعبة؟ ما التلميحات املفيدة التي 

تعّلمتموها؟ فّكروا بهدوء للحظة، ثم سأستدعي بعضكم ملشاركة أفكارهم.

ل ما تعلموه. التفكير في أسئلة وصعوبات وتلميحات ذكية مرتبطة بإعادة التجميع. يقوم التالميذ مبا يلي: تأُمّ

يقوم املعلم مبا يلي: بعد دقيقة واحدة تقريًبا، مطالبة التالميذ برفع أيديهم للتطّوع ومشاركة أفكارهم. السماح للتالميذ باإلجابة عن 
األسئلة والتعامل مع الصعوبات ملساعدة بعضهم البعض في التعلّم بشأن إعادة التجميع.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم ويساعدون بعضهم 
البعض في بناء فهمهم إلعادة التجميع وتعزيزه.

يقول املعلم ما يلي: كان ذلك رائًعا. لقد استمتعت باالستماع إلى أفكاركم الرياضية ورؤية الطريقة التي ساعدمت بها بعضكم. 
ميكنكم وضع كتاب التلميذ في مكانه املخصص.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 87
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لننظر إلى ثالثة أشياء اليوم ونقرر ما إذا كان يجب قياسها باجلرامات أو بالكيلوجرامات. صّفقوا إذا كنتم 
تعتقدون أنه علينا قياس الشيء باجلرامات. وقفوا إذا كنتم تعتقدون أنه علينا قياس الشيء بالكيلوجرامات. بعد أن أريكم كل 

شيء على حدة، سأطلب من أحدكم شرح سبب اختياره وحدة قياس بعينها لذلك الشيء.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع األشياء أو اإلشارة إليها. انتظار التالميذ حتى يصّفقوا أو يقفوا. استدعاء التلميذ الذي اختار وحدة القياس 
الصحيحة لشرح أفكاره. وتكرار هذه العملية مع األشياء الثالثة.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد وحدة القياس املالئمة لكل شيء. التصفيق أو الوقوف بناًء على الوحدة التي اختاروها. يشرح 
التالميذ الذين وقع عليهم االختيار سبب اختيارهم وحدة قياس بعينها.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع عددين مكونني من رقمني بإعادة التجميع. •
تطبيق إستراتيجيات الرياضيات الذهنية حلل مسألة  •

جمع تتضمن إعادة التجميع.

اجمع ثالثة أشياء ملراجعة القياس.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
أشياء ملراجعة القياس •
جدول قيمة مكانية كبير •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يحّل التالميذ مسائل جمع يتطلب بعضها إعادة جتميع اآلحاد والعشرات. ويحددون ما إذا كانت إعادة 
التجميع مطلوبة أم ال ويحلون املسألة تبًعا لذلك. يساعد التدريب املتواصل على مناذج القيمة املكانية على تهيئة التالميذ للتعلّم واستخدام 

خوارزميات مجّردة في الدروس القادمة.

1. يقول املعلم ما يلي: لقد تعلمنا الكثير عن إعادة التجميع على مدار األيام القليلة املاضية. وحتّدثنا عن إعادة التجميع في 
خانة اآلحاد وناقشنا إعادة التجميع في خانة العشرات. ولكن، ماذا لو كانت مسألة اجلمع التي نحن بصدد حّلها حتتاج إلى إعادة 

التجميع في خانتي اآلحاد والعشرات؟ لننظر إلى مسألة مًعا.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 156 + 265 = _____ على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: ما التقدير األكثر منطقية لهذه املسألة؟ 200 أو 400 أو 600؟ التفتوا وحتّدثوا إلى زمالئكم املجاورين عن 
التقدير األكثر منطقية مع بيان السبب.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحّدث إلى زمالئهم املجاورين عن التقدير األكثر منطقية مع بيان السبب.

يقول املعلم ما يلي: لنرسم هذه املسألة على جدولنا للقيمة املكانية.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ ليرسموا جدول قيمة مكانية للعدد 156. مطالبة أحد التالميذ برسم 
اآلحاد، وآخر برسم العشرات، وثالث برسم املئات. تقدمي املساعدة عند احلاجة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرسم التالميذ الذين وقع عليهم االختيار مناذج القيمة املكانية للعدد 156 على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصيّ األسماء الختيار ثالثة تالميذ ليرسموا منوذج قيمة مكانية للعدد 265.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرسم التالميذ الذين وقع عليهم االختيار مناذج القيمة املكانية للعدد 265 على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التالميذ خالل خطوات إعادة جتميع هذه املسألة بدًءا بخانة اآلحاد. إذا أمكن، مطالبة التالميذ بالتنفيذ وشرح 
أفكارهم.

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم املعلم مبا يلي: سؤال التالميذ عن األرقام املوجودة في خانة اآلحاد والعشرات واملئات. ثم كتابتها على السبورة. 400 + 20 + 1 = 421.

يقول املعلم ما يلي: مجموع العددين 156 و265 يساوي 421، وهذا العدد قريب جًدا من تقدير 400. احتجنا إلى إعادة التجميع في 
خانتي اآلحاد والعشرات إليجاد إجابتنا. أحسنتم صنًعا تالميذي األعزاء.

2. يقول املعلم ما يلي: قد يكون مفهوم إعادة التجميع صعًبا. ولكن، كلما تدربنا أكثر، يسُهل على أدمغتنا الرياضية إعادة جتميع 
األعداد. افتحوا كتب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 87: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب الرياضيات للتالميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 87: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: ستعملون مبفردكم حلل مسائل اجلمع. حتتاج املسألة أحياًنا أن تعيدوا جتميع اآلحاد. وحتتاج املسألة أحياًنا 
أن تعيدوا جتميع العشرات. وقد ال تتطلب بعض املسائل إعادة التجميع على اإلطالق. ولذلك، عليكم حًقا االنتباه والتفكير 

فيما تفعلونه. ارسموا صور القيمة املكانية في جدول القيمة املكانية واكتبوا طريقة حلكم في كتاب التلميذ. عندما تصلون إلى 
اإلجابة، ارفعوا أيديكم.

يقوم املعلم مبا يلي: طرح مسألة جمع على التالميذ ليحلّوها. إتاحة الوقت للتالميذ ليحلوا املسألة، مع توضيح طريقة حلهم في كتاب 
التلميذ. فيما يلي بعض األمثلة. )ال يلزم أن يحل التالميذ املسائل السّت كلّها(.

• 25 + 536
• 111 + 619
• 62 + 73
• 426 + 387
• 48 + 812
• 43 + 47

يقوم التالميذ مبا يلي: حّل املسائل التي طرحها عليهم املعلم، مع توضيح طريقة حلهم. رفع أيديهم حني ينتهون.

يقوم املعلم مبا يلي: مالحظة التالميذ الذين ينتهون أواًل. وبعد أن ينتهي معظم التالميذ، مطالبة هؤالء مبشاركة إجاباتهم. مطالبة التالميذ 
الذين يتوصلون إلى إجابات غير صحيحة مبقارنة عملهم بعمل زمالئهم املجاورين للتعّرف على املواضع التي ارتكبوا فيها أخطاء. مطالبة 

التالميذ بالهتاف لبعضهم بعًضا.

يقول املعلم ما يلي: كان ذلك ممتًعا جًدا. فليحّي كل منكم زميله املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: إلقاء التحية على زمالئهم.

الصف الثاني االبتدائي54

الدرس 87: التطبيق

اإلرشادات: اكتب مسائل اجلمع التي يعطيها لك معلمك. ارسم صور القيمة املكانية لتمثيل العددين املضافني. وأعد 
التجميع عند احلاجة. اجمع إليجاد املجموع. 

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد
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.3
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مالحظة للمعلم: في جزئية تأّمل، يحل التالميذ مسألة يطبقون فيها العديد من إستراتيجيات اجلمع اخملتلفة، كإعادة التجميع واملضاعفات 
واملضاعفات زائد واحد. يحل التالميذ املسائل مبفردهم ثم يقارنون عملهم ويناقشونه مع زمالئهم املجاورين.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 87: كراس الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 87: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: استكشفنا اليوم مسائل جمع تتطّلب إعادة التجميع في خانتي اآلحاد والعشرات. وتعّلمتم أيًضا الكثير من 
إستراتيجيات اجلمع هذا العام. أثناء تأّملنا اليوم، سأطرح عليكم مسألة إعادة جتميع أخرى لتحّلوها. استفيدوا مما تعرفونه عن 

إعادة التجميع وإستراتيجيات الرياضيات الذهنية كاملضاعفات واملضاعفات زائد واحد حلل املسألة بسرعة وبشكل صحيح.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 145 + 155 = _____ على السّبورة.

يقول املعلم ما يلي: حّلوا هذه املسألة في كتاب التلميذ. عند االنتهاء، قارنوا إجابتكم بإجابة زمالئكم املجاورين. ناقشوا 
إستراتيجيات إعادة التجميع والرياضيات الذهنية التي استخدمتموها.

يقوم التالميذ مبا يلي: تطبيق مجموعة من اإلستراتيجيات حلل املسألة. مقارنة إجاباتهم واإلستراتيجيات التي استخدموها مع 
زمالئهم املجاورين.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم جميًعا بعمل رائع اليوم. كان هذا يوًما ممتًعا وحافاًل للرياضيات. من فضلكم، ضعوا أدواتكم في 
أماكنها املخصصة وحّيوا بعضكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع األدوات في أماكنها وحتية بعضهم البعض.

الصف الثاني االبتدائي56

الدرس 87: كراس الرياضيات

اإلرشادات: استخدم ما تعرفه عن إستراتيجيات الرياضيات الذهنية وإعادة التجميع حلّل 145 + 155. اشرح طريقة حلك. ثم 
قارن إجابتك مع إجابة زميلك املجاور.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 88
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لننظر إلى ثالثة أشياء اليوم ونقرر ما إذا كان يجب قياسها باجلرامات أو بالكيلوجرامات. صّفقوا إذا كنتم 
تعتقدون أنه علينا قياس الشيء باجلرامات. وقفوا إذا كنتم تعتقدون أنه علينا قياس الشيء بالكيلوجرامات.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع األشياء أو اإلشارة إليها. انتظار التالميذ حتى يصّفقوا أو يقفوا. استدعاء التلميذ الذي اختار وحدة القياس 
الصحيحة لشرح أفكاره. وتكرار هذه العملية مع األشياء الثالثة.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد وحدة القياس املالئمة لكل شيء. التصفيق أو الوقوف بناًء على الوحدة التي اختاروها. يشرح 
التالميذ الذين وقع عليهم االختيار سبب اختيارهم وحدة قياس بعينها.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع أعداد مكّونة من رقم واحد ورقمني و3 أرقام  •

باستخدام وبدون استخدام إعادة التجميع.
استخدام مناذج القيمة املكانية إلعادة التجميع  •

واجلمع.
التحّقق من اإلجابات لتحديد األخطاء واملفاهيم اخلطأ. •

اجمع ثالثة أشياء ملراجعة القياس.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
أشياء ملراجعة القياس •
جدول قيمة مكانية كبير •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يواصل التالميذ التدريب على اجلمع وإعادة التجميع، ولكنهم ميثلون دور املعلم لبعضهم البعض. كما أن 
إنشاء مسائل وحلّها والتحقق من العمل يساعد التالميَذ على التحّقق من فهمهم إلعادة التجميع وحّل املسائل وتوسيع ذلك الفهم. وهذه 

خطوة مهمة قبل االنتقال إلى خوارزمية إعادة التجميع. على التالميذ العمل بدونك خالل هذا الدرس، لذلك احرص على التجّول في أرجاء 
الفصل ومالحظة التالميذ وهم يعملون ويتحدثون.

1. يقول املعلم ما يلي: لنبدأ درس الرياضيات بلعب لعبة سريعة اسمها فوق/حتت. سأكتب مسألة جمع على السبورة. أوّد أن 
تنظروا إلى األعداد. إذا احتاجت األعداد إعادة التجميع في خانة اآلحاد، تقفون. وإذا احتاجت األعداد إعادة التجميع في خانة 

العشرات، تقرفصون. لكي تلعبوا هذه اللعبة، عليكم التفكير في سبب ضرورة إعادة جتميع العددين. ملاذا نحتاج إلى إعادة جتميع 
العددين؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لإلجابة. يجيب التالميذ الذين مت اختيارهم على األسئلة.

يقول املعلم ما يلي: هذا صحيح. إذا كان مجموع العددين أكبر أو يساوي 10، فسيكون من الضروري إعادة التجميع.

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب لعبة فوق/حتت بالوقوف إذا كان من الضروري إعادة جتميع اآلحاد، واتخاذ وضع القرفصاء إذا 
كان من الضروري إعادة جتميع العشرات.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة مسائل اجلمع التالية على السبورة )مسألة واحدة كل مرة( كي يلعب التالميذ لعبة فوق/حتت.
• 494 + 381
• 247 + 724
• 284 + 555
789 + 174 )هذه املسألة وضعت خصيًصا لفتح نقاش. ميكن أن يقف بعض التالميذ وميكن أن يقرفص بعضهم اآلخر، وقد يكون  •

بعضهم اآلخر محتاًرا ألن هذه املسألة تتطلب في احلقيقة إعادة جتميع اآلحاد والعشرات على حد سواء(.

2. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. بإمكانكم اجللوس. كانت املسألة األخيرة صعبة، فقد كان من الالزم إعادة جتميع خانتي 
اآلحاد والعشرات. شاهدنا بعض املسائل املشابهة لهذه املسألة أمس. سنتدرب على هذه املهارة بشكل أكبر اليوم، ولكنكم ستمثلون 

دور التلميذ واألستاذ في الوقت نفسه. ارفعوا أيديكم إلعطائي عدًدا يتألف من 3 أرقام.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يعطي التلميذ الذي يقع عليه االختيار عدًدا مؤلًفا من 3 أرقام.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة العدد املكون من 3 أرقام على السبورة. ومطالبة تلميذ متطوع آخر بإخباره بعدد مؤلف من رقمني أو 3 أرقام. 
منذجة طريقة حل املسألة باستخدام رسومات القيمة املكانية. مع ممارسة التفكير بصوت مرتفع بحيث يفهم التالميذ عملية حل املسألة. 

ومراعاة ارتكاب أخطاء عن عمد ملعرفة ما إذا كان التالميذ قادرين على كشفها.

يقول املعلم ما يلي: أشكركم ملا قدمتموه من مساعدة. حتققوا من إجابتي. هل جاوبت إجابة صحيحة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: حتليل إجابة املعلم واملساعدة في إجراء تصحيحات إذا لزم األمر.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. يا لكم من معلمني جيدين. سيعمل كل منكم مع زميله املجاور لفعل ما قلناه للتو بالتفصيل. 
وعلى كل اثنني منكم تبادل دوري التلميذ واملعلم. ينشئ املعلم مسألة جمع. ميكنكم استخدام أعداد مكونة من رقم أو رقمني أو 

ثالثة أرقام. على التلميذ حّل املسألة وتوضيح طريقة حله. ثم يتحقق املعلم من العمل ويساعد التلميذ في إجراء تصحيحات، 
إذا لزم األمر. بعد ذلك، يتبادل التلميذان األدوار؛ حيث يصبح التلميذ هو املعلم ويصبح املعلم هو التلميذ. ارفعوا أيديكم إذا كان 

لديكم أسئلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم إذا كانت لديهم أسئلة.

يقوم املعلم مبا يلي: توضيح اإلرشادات عند احلاجة.

يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 88: التطبيق.
الصف الثاني االبتدائي58

الدرس 88: التطبيق

اإلرشادات: اكتب املسألة التي يعطيها لك "املعّلم". ُحّل املسألة واطلب من "املعّلم" التحّقق من طريقة حلك. ثّم تبادال 
األدوار. 

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: فتح صفحة الدرس 88: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: سّجلوا مسائلكم وحّلوها على هذه الصفحة. هناك جدول للقيمة املكانية في الصفحة التالية، حيث ميكنكم 
رسم مناذج القيمة املكانية. وإذا أردمت استخدام األعواد اخلاصة بالقيمة املكانية، فهناك بعض األعواد املتاحة. ما عليكم سوى 

طلب ذلك. ابدؤوا بالعمل. لديكم وقت حتى انتهاء جزئّية تعّلم.

يقوم التالميذ مبا يلي: متثيل دور املعلم والتلميذ، وحّل مسائل اجلمع بطريقة إعادة التجميع وبدونها مع زمالئهم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل لالستماع إلى محادثات التالميذ والتحقق من عملهم وتقدمي املساعدة عند احلاجة. تدوين 
مالحظات بشأن احملادثات املمتعة التي قد تفيد التالميذ اآلخرين. ميكنك مطالبة هؤالء التالميذ مبشاركة محادثتهم مع الفصل خالل جزئية 

تأّمل. جمع كل األدوات حني ينتهي التالميذ من عملهم.

مالحظة للمعلم: في وقت تأّمل اليوم، يناقش التالميذ التجارب اخملتلفة للتفكير في املسائل بدور املعلم والتلميذ.

1. يقول املعلم ما يلي: اليوم، مّثلنا دوري املعلم والتلميذ. تأّملوا هذه التجربة. ما الفرق الذي الحظتموه بني كونكم معلمني 
وكونكم تالميذ؟ أي جتربة كانت املفضلة لديكم؟ ماذا تعّلمتم حني مّثلتم دور املعّلم؟ فكروا قلياًل، ثم شاركوا تفكيركم مع زمالئكم 

املجاورين. بعد بضع دقائق، سأستخدم عصّي األسماء الختيار بعضكم ملشاركة تفكيرهم معنا جميًعا.

يقوم التالميذ مبا يلي: تأّمل درس اليوم. التفكير في إجاباتهم عن أسئلة املعلم، ثم مشاركة أفكارهم مع زمالئهم املجاورين. 
يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم ما يفكرون به مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: لقد شاركتكم بعض األفكار املثيرة لالهتمام اليوم. شكًرا على مساعدتكم بعضكم بعًضا على التعّلم. حيوا 
أنفسكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: يفتخرون بعملهم وُيحيُّون أنفسهم.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 89
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لننظر إلى ثالثة أشياء جديدة اليوم ونقّدر إذا كان قياسها أكبر أو أقل من كيلوجرام واحد. قفوا إذا 
كنتم تعتقدون أن قياس الشيء أكبر من كيلوجرام واحد. اجلسوا جلسة القرفصاء إذا كنتم تعتقدون أن قياس الشيء أقل من 

كيلوجرام واحد.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع األشياء أو اإلشارة إليها. انتظار التالميذ حتى يقفوا أو يجلسوا جلسة القرفصاء. استدعاء تلميذ أعطى تقديًرا 
دقيًقا لشرح أفكاره. وتكرار هذه العملية مع األشياء الثالثة.

يقوم التالميذ مبا يلي: بالنسبة لكل شيء، الوقوف إذا كانوا يعتقدون أن كتلة هذا الشيء أكبر من كيلوجرام واحد واجللوس 
جلسة القرفصاء إذا كانوا يعتقدون أن كتلته أقل من كيلوجرام واحد. يشرح التالميذ الذين وقع عليهم االختيار سبب اختيارهم 

وحدة قياس بعينها.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام بطريقة إعادة  •

التجميع.
الربط بني مناذج ملموسة ومجّردة إلعادة التجميع. •

اجمع/حّدد 3 أشياء مقاسها أكبر أو أصغر من كيلوجرام واحد. على التالميذ تقدير الكتل النسبية وشرح طرق 
تفكيرهم.

أنشئ جدواًل كبيًرا للقيم املكانية لآلحاد-العشرات-املئات واعرضه.

ركن رياضيات التقومي •كفاءة •
أشياء ملراجعة القياس •
جدول قيمة مكانية كبير •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، يتعّرف التالميذ على خوارزمية للجمع باستخدام إعادة التجميع. تتطلب املسائل إعادة التجميع في خانة 
واحدة. يساعد هذا الدرس التالميذ على البدء بتكوين روابط بني عملية إعادة التجميع املادية واخلوارزمية اجملّردة.

يجمع هذا الدرس بني ممارسة التفكير احلاسوبي إلنشاء أشكال مجردة واستخدامها. وقد استعّد التالميذ لهذا الدرس مبرور الوقت من 
خالل التعّرف على أدوات لعب ملموسة وحتويلها إلى رسومات مجّردة. وقد تدربوا أيًضا على إعادة التجميع خالل رياضيات التقومي، رغم 

أنهم رمبا لم مييزوا أنهم كانوا يستعملون مهارة إعادة التجميع. اآلن، ُيطلب من التالميذ ترجمة فهمهم لهذه النماذج إلى خوارزمية مجّردة 
للجمع باستخدام إعادة التجميع. تزيد اخلوارزمية من كفاءة التالميذ وجتّهزهم للتعامل مع خوارزميات أعقد في السنوات املقبلة )دون فقدان 

"الغرض" من إعادة التجميع(.

1. يقول املعلم ما يلي: قضينا عّدة أيام في العمل على اجلمع بطريقة إعادة التجميع، وأنتم تتحسنون كثيًرا في ذلك. ولكن، من 
األشياء التي الحظتها أن استخدام األعواد أو رسم الصور حلل مسائل اجلمع وإعادة التجميع يستغرق وقًتا طوياًل. ولذلك، علينا 

اكتساب كفاءة أكبر. وُيقصد بالكفاءة العمل بسرعة أكبر، واحلصول على إجابة صحيحة في الوقت نفسه.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة ما يلي على السبورة: 136 + 28 = _____. ثم كتابة املسألة على جدول اآلحاد-العشرات-املئات الكبير.

يقول املعلم ما يلي: حني أقف في متجر ألحسب املبلغ اإلجمالي الذي أريد دفعه، ال ميكنني إخراج أعواد أو رسومات للقيمة 
املكانية إليجاد ناجت اجلمع. ولهذا أحتاج إلى طريقة أسرع حلل مسائل اجلمع بطريقة إعادة التجميع. واليوم، سأريكم اآلن 

طريقة مختصرة. تساعدنا هذه الطريقة في كتابة ما نفعله أثناء إعادة التجميع بدون استخدام األعواد أو الرسومات. من أين 
نبدأ باجلمع؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: من خانة اآلحاد.

يقول املعلم ما يلي: نعم، نبدأ باجلمع من خانة اآلحاد. ما ناجت 6 زائد 8؟ ارفعوا أيديكم عندما تعرفون اإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم عند معرفة اإلجابة عن 6 + 8. يشارك التلميذ الذي وقع عليه االختيار إجابته.

يقول املعلم ما يلي: نعم، 6 + 8 يساوي 14.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 14 في خانة اآلحاد كما هو موضح أدناه.

يقول املعلم ما يلي: هل ميكن أن يكون لدينا 14 في خانة اآلحاد؟

يقوم التالميذ مبا يلي: القول مًعا: ال.

يقول املعلم ما يلي: ال، علينا إعادة التجميع. ما الرقم املوجود في خانة العشرات في العدد 14؟ أروني اإلجابة باستخدام أصابعكم.

مئات عشرات آحاد

1 3 6

+ 2 8

مئات عشرات آحاد

1 3 6

+ 2 8

14

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: رفع إصبع واحد.تعلَّم )40 دقيقة(

يقول املعلم ما يلي: نعم، هناك واحد. عندما استخدمنا األعواد، أخدنا هذه األعواد الـ10، ثم حزمناها مًعا، ونقلناها إلى خانة 
العشرات. شاهدوا كيف أفعل ذلك على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة شطب الرقم 1 في العدد 14 ونقله إلى خانة العشرات فوق الرقم 3. ممارسة التفكير بصوت مرتفع ليفهم 
التالميذ ما يفعله والسبب في ذلك.

يقول املعلم ما يلي: ما الرقم املتبقي في خانة اآلحاد؟ أروني باستخدام أصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع 4 أصابع.

يقول املعلم ما يلي: نعم، هناك 4 آحاد متبقية. اآلن، لنجمع الرقمني في خانة العشرات. ما إجابة 1 زائد 3 زائد 2؟ ارفعوا أيديكم 
عندما تعرفون اإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: حساب 1 + 3 + 2 ورفع أيديهم عندما يعرفون اإلجابة. يشارك التلميذ الذي وقع عليه االختيار إجابته.

يقول املعلم ما يلي: نعم، مجموع 1 و3 و2 يساوي 6.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 6 في خانة العشرات كما هو موضح أدناه.

يقول املعلم ما يلي: هل ميكن أن تكون لدينا 6 في خانة العشرات؟

يقوم التالميذ مبا يلي: القول مًعا: نعم.

يقول املعلم ما يلي: نعم، لسنا بحاجة إلعادة التجميع. اآلن، لنجمع خانة املئات. لدينا واحد فقط في خانة املئات، ولذلك 
أستطيع أن أكتب 1 فقط في اإلجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 1 في خانة املئات كما هو موضح أدناه. ثم إضافة اإلجابة إلى املعادلة: 136 + 28 = 164.

مئات عشرات آحاد

1

1 3 6

+ 2 8

14

مئات عشرات آحاد

1

1 3 6

+ 2 8

6 14

مئات عشرات آحاد

1

1 3 6

+ 2 8

1 6 14
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مالحظة للمعلم: يتأّمل التالميذ ما تعلّموه اليوم ويكّونون روابط بني العملية التي تعلموها وعملية إعادة التجميع املادّية.

1. يقول املعلم ما يلي: تأّملوا العمل الذي أديتموه اليوم. ما وجه الشبه بني ما فعلتم في جدول القيمة املكانية وما فعلتم 
باستخدام األعواد والرسومات؟ فكروا بهدوٍء قلياًل، ثم شاركوا تفكيركم مع زمالئكم املجاورين. وعندما تصبحون مستعدين ملشاركة 

أفكاركم مع الفصل، ارفعوا اإلبهام إلى أعلى.

يقوم التالميذ مبا يلي: تأّمل ما تعلّموه. التفكير في روابط بني اخلوارزمية ومناذج القيمة املكانية.

يقوم املعلم مبا يلي: أثناء حتادث التالميذ، االستماع إلى محادثاتهم. وتدوين مالحظات عن التالميذ الذين يكّونون روابط دقيقة ومفيدة 
بحيث ميكن استدعاؤهم ملشاركة أفكارهم مع الفصل. استخدام إشارة جذب االنتباه بعد بضع دقائق. اختيار تالميذ ملشاركة أفكارهم مع 

الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: ممتاز، يا لكم من مفكرين رياضيني رائعني. تعجبني طريقة مساعدتكم بعضكم بعًضا في التعّلم. ضعوا كتاب 
التلميذ في مكانه وحيوا زمالءكم املجاورين. ستواصلون العمل على إعادة التجميع في درس الرياضيات املقبل.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع األدوات في أماكنها اخملصصة وحتّية زمالئهم.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات

2. يقول املعلم ما يلي: يا لكم من مساعدين رائعني. اآلن، سنحاول حل بعض املسائل مًعا. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ 
وانتقلوا إلى صفحة الدرس 89: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح صفحة الدرس 89: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: هناك العديد من جداول اآلحاد-العشرات-املئات في كتابكم. سأعطيكم مسائل جمع. وعليكم كتابتها في 
جداول القيمة املكانية. بعد ذلك، سنعمل مًعا حلّلها. ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أسئلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لطرح أسئلة، إذا لزم األمر.

 يقوم املعلم مبا يلي: توضيح اإلرشادات عند احلاجة. كتابة املسألة التالية على السبورة وفي جدول اآلحاد-العشرات-املئات: 
._____ = 281 + 265

يقول املعلم ما يلي: اكتبوا هذه املسألة في جدول اآلحاد-العشرات-املئات في كتبكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة مسألة اجلمع في جدول القيمة املكانية في كتبهم.

يقوم املعلم مبا يلي: العمل مع التالميذ خالل كل خطوة في املسألة، مع طلب املساعدة منهم كلما أمكن. ربط عملية إعادة التجميع بالنماذج 
املادية التي استخدمها التالميذ. تشجيع التالميذ على طرح األسئلة ومساعدة بعضهم بعًضا في فهم العملية. تكرار العملية على عدة مسائل 

تتضمن إعادة التجميع في خانة واحدة. فيما يلي بعض األمثلة.
• 191 + 362
• 26 + 158
• 390 + 419
• 82 + 47
• 281 + 226

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع املعلم حلل كل مسألة. إعطاء إجابات واإلجابة عن أسئلة عند اختيارهم. طرح أسئلة 
ومساعدة بعضهم بعًضا عند احلاجة. كتابة طريقة حلهم في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: في نهاية جزئية "تعلّم"، مطالبة التالميذ بترك كتاب التلميذ مفتوًحا على درس اليوم جلزئية "تأّمل".

الصف الثاني االبتدائي60

الدرس 89: التطبيق

اإلرشادات: تعاون مع معلمك حلل مسائل اجلمع التالية. وسّجل طريقة حلك.

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

.1

.2

.3
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نظرة عامة الدرس 90
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: في هذا الدرس األخير من الفصل، يكمل التالميذ مراجعتهم للقياس بتحديد وحدة القياس التي يوّدون استخدامها إليجاد اإلرشادات

كتل األجسام أو أطوالها.

1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ليختار أحد التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل نشاط رياضيات التقومي، مبا ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: خالل الدروس التسعة املاضية، راجعنا قياس الطول والكتلة. وفي هذا الدرس، سأرفع شيًئا وأطرح سؤااًل 
عن القياس. وعليكم قول اإلجابة بصوٍت مرتفع. سأستمع إلى إجاباتكم لرؤية مدى ُحسن تذّكركم ملا تعّلمتم.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع كل شيء وطرح سؤال عن القياس، مثل:
إذا أردت إيجاد طول هذا الشيء، فما وحدة القياس التي علّي استخدامها؟ •
إذا أردت إيجاد كتلة هذا الشيء، فما وحدة القياس التي علّي استخدامها؟ •

يقوم التالميذ مبا يلي: قول اإلجابات عن أسئلة القياس التي يطرحها املعلّم بصوت مرتفع.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
التعّرف على األخطاء وتصحيحها في مسائل التقدير  •

وإعادة التجميع.
جمع أعداد مكّونة من رقم واحد ورقمني و3 أرقام  •

باستخدام وبدون استخدام إعادة التجميع.

أنشئ ثالثة ملصقات توضح عمل "التلميذ". انظر جتهيزات املعلم للفصل للحصول على تعليمات مفصلة وأمثلة.

مكتشف •
خطأ •
التقدير •
إعادة التجميع •

ركن رياضيات التقومي •
أشياء ملراجعة القياس •
ملصقات توضح عمل "التلميذ" •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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مالحظة للمعلم: في هذا الدرس األخير من هذه الوحدة، يؤدي التالميذ دور مكتشفي أخطاء الرياضيات، حيث ينظرون إلى مجموعة من 
املسائل، ويحددون املسائل ذات اإلجابات غير الصحيحة، ويصححون األخطاء. ميكن أن يكون هذا الدرس وسيلة لتقييم أدائهم في التقدير 

وإعادة التجميع خالل اجلمع.

يعّد حتليل األخطاء مهارة تفكير رياضي وحاسوبي هامة. عندما يتمكن التالميذ من اكتشاف أخطاء في عملهم أو عمل اآلخرين، فإن ذلك 
يبنّي فهمهم الراسخ للمهارة أو املفهوم.

1. يقول املعلم ما يلي: خالل األيام املاضية، قّدرنا نواجت اجلمع والطرح وحللنا الكثير من املسائل بطريقة إعادة التجميع. وكتبتم 
أيًضا بعض املسائل بأنفسكم ليحلها زمالؤكم. واليوم، سنجمع ذلك كّله ونؤدي دور املكتشفني الرياضيني. حني نتعلم، نرتكب 

ن من اكتشاف أخطائنا وتصحيحها يساعدنا على التعّلم  أخطاًء في أغلب األحيان، ولكن، صّدقوني، هذه األخطاء مفيدة. فالتمكُّ
بشكل أسرع وأفضل. ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور ويخبره عن إحدى املرات التي رمبا ارتكب فيها خطًأ. ميكن أن يكون اخلطأ 

من أي نوع. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى  إذا أردمت املشاركة مع املجموعة بأكملها.

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة زمالئهم املجاورين بشأن خطأ ارتكبوه. رفع اإلبهام إلى أعلى للمشاركة مع اجملموعة 
الكبيرة. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار قصصهم مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: االنتظار ملدة دقيقة أو دقيقتني كي يتحدث الزمالء املتجاورون، ثم استدعاء تلميذين أو 3 تالميذ رفعوا اإلبهام إلى 
أعلى ليشاركوا قصصهم.

2. يقول املعلم ما يلي: رائع. نرتكب جميًعا األخطاء في احلياة اليومية وفي الرياضيات. واليوم، سنؤدي دور مكتشفي األخطاء 
وننظر عن كثب إلى بعض املسائل الرياضية. رمبا يرتكب البعض أخطاًء ميكننا العثور عليها وتصحيحها، ورمبا ال يرتكب آخرون 

أي أخطاء.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض امللصقني اللذين يعرضان املسألتني 1 و2. اإلشارة إلى كل ملصق أثناء مناقشته مع التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: لدي مسألتان على السبورة. لنؤدِّ دور املعلم ونتحقق من العمل مًعا. يضم كل ملصق مسألة ويبني العمل الذي 
أّداه أحد التالميذ حلل املسألة. تطلب املسألة األولى من التلميذ جمع العددين 18 و24. رسم التلميذ اآلحاد والعشرات ووضع 

دائرة حول مجموعة جديدة مكونة من عشرة. وكانت إجابته 41.

تطلب املسألة الثانية من التلميذ تقدير ناجت 76 – 39. استخدم التلميذ طريقة تقريب املقّدم وحصل على 70 – 30. كانت إجابته 
املقّدرة تساوي 30.

أوّد من كل منكم االلتفات إلى زميله املجاور وأداء دور املكتشف. راجعوا كلتا املسألتني وحّددوا ما إذا كان عمل التلميذ صحيًحا 
أم ال. وإذا كان هناك خطأ، فانظروا ما إذا كان بإمكانكم شرح الناحية التي أخطأ فيها. كيف ميكنه تصحيح أخطائه؟ سأستخدم 

عصّي األسماء الختيار بعض التالميذ ليشاركوا.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات إلى الزمالء املجاورين ومناقشة كال املثالني عن عمل "التلميذ"، وذلك للبحث عن األخطاء 
ومناقشة كيفية تصحيحها.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تلميذين أو 3 ملشاركة ما الحظوه وطريقة تصحيح األخطاء. تأكيد اإلجابات الدقيقة وتصحيح املفاهيم 
اخلطأ.
املسألة 1: أخذ املعلم 11 واحًدا لتكوين عشرة جديدة، ولذلك لم تكن اإلجابة صحيحة. ميكنه تصحيح اإلجابة بأخذ 10 آحاد فقط  •

لتكوين العشرة اجلديدة، مع ترك 2 في خانة اآلحاد. اإلجابة الصحيحة هي 42.
املسألة 2: ارتكب التلميذ خطًأ في احلساب. 70 – 30 يساوي 40، وليس 30. ميكن تصحيح اخلطأ بإعادة احلساب. •

يقول املعلم ما يلي: لقد أّديتم عماًل جيًدا في الكشف الرياضي. لننظر إلى مسألة إضافية أخرى. ضعوا قّبعة املكتشف الرياضي.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض امللصق الذي يظهر املسألة 3.

يقول املعلم ما يلي: تطلب هذه املسألة من التلميذ تقريب العدد 283 إلى أقرب مائة. اعملوا مع زمالئكم املجاورين ملراجعة عمل 
التلميذ. حّددوا ما إذا كانت هناك أخطاء. فإذا كانت هناك أخطاء، فكيف بإمكان التلميذ تصحيح عمله؟

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم املعلم مبا يلي: االنتظار دقيقة أو دقيقتني حتى يناقش التالميذ املتجاورون املسألة واحلل.تعلَّم )40 دقيقة(

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى زمالئهم املجاورين بشأن أي أخطاء محتملة.

يقول املعلم ما يلي: قفوا إذا وجدمت خطًأ. وابقوا جالسني إذا لم جتدوا خطأ.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف أو البقاء جالسني بناًء على ما إذا وجدوا خطًأ في عمل التلميذ أم ال.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تلميذ وقف كي يشرح اخلطأ الذي يعتقد أنه وجده. استدعاء تلميذ بقي جالًسا لشرح سبب عدم وجود خطأ. 
التأكيد للتالميذ أنه ال يوجد خطأ في عمل التلميذ. فإجابته صحيحة.

3. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. خالل ما تبقى من جزئية تعّلم، ستواصلون أداء دور املكتشف الرياضي. انتقلوا إلى صفحة 
الدرس 90: طّبقوا ما تعّلمتموه في كتاب الرياضيات للتالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 90: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: في كتبكم، هناك مسائل حّلها بعض التالميذ. بعض حلول هذه املسائل فيها أخطاء، وبعضها ليست فيها 
أخطاء. على كل منكم العمل مع زميٍل ألداء دور املكتشف الرياضي والعثور على األخطاء. ضعوا العالمة X بجوار املسائل التي 

فيها أخطاء وجنمة بجوار املسائل التي ليست فيها أخطاء. وحني تفرغون من حتديد املسائل التي فيها أخطاء واملسائل التي 
ليست فيها أخطاء، عودوا واختاروا إحدى املسائل التي فيها أخطاء وصححوها.

ليعثر كل منكم على زميل من خالل رفع األيدي وتكوين ثنائيات. اجلسوا سوًيا ومعكم كتاب التلميذ وابدأوا عملية الكشف.

يقوم التالميذ مبا يلي: العثور على زميل من خالل رفع األيدي وتكوين ثنائيات. والعمل مع الزميل للتحقق من كل مسألة، 
ووضع العالمة X أو عالمة النجمة بجوار كل مسألة. وعند االنتهاء، تصحيح إحدى املسائل التي فيها أخطاء.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول ومالحظة التالميذ أثناء اكتشاف األخطاء وحتديدها وتصحيح إحدى املسائل. عرض املساعدة على التالميذ 
إذا لزم األمر. مطالبة بعض التالميذ بتبرير أفكارهم وشرحها. عند انتهاء مدة تعلَّم، استخدم إشارة جذب االنتباه.

مالحظة للمعلم: مبثابة نشاط إثرائي، مطالبة التالميذ الذين ينتهون مبكًرا بتصحيح كل املسائل التي قرروا أنها تتضمن أخطاء.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا في أداء دور املكتشف الرياضي اليوم. اتركوا كتب التلميذ خارًجا جلزئية تأّمل.

الصف الثاني االبتدائي62

الدرس 90: التطبيق

اإلرشادات: حتّقق من كل مسألة. إجابة التلميذ باللون األحمر. إذا كانت إجابة املسألة غير صحيحة، فضع عليها 
عالمة X. وإذا كانت صحيحة، فضع عليها عالمة جنمة. صّحح إحدى املسائل التالية. 

املسألة 2املسألة 1

قّرب العدد 35 إلى أقرب عشرة.

30

املسألة 3

املسألة 4

قّرب لتقدير مجموع 48 + 38

90 = 40 + 50

املسألة 5

خبزت ليلى 56 قطعة بسكويت. وخبز عامر 25 قطعة بسكويت. ما مجموع قطع 
البسكويت التي خبزاها معًا؟

خبزا 81 قطعة بسكويت.

املسألة 7املسألة 6

قّرب إلى أقرب عشرة لتقدير ناجت طرح 
21 – 87

70 = 20 – 80

املسألة 8

قّدر ناجت طرح 150 – 82

20 = 80 – 100

123
+59

172

99
+8

107

عشرات آحاد

150
+67

217
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مالحظة للمعلم: بالنسبة جلزئية تأّمل، على التالميذ التفكير فيما أجنزوه خالل الدروس الـ 10 األخيرة وما هم بحاجة إلى املزيد من العمل 
عليه.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 90: كراس الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 90: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: خالل الدروس الـ 10 األخيرة، عملتم بجّد لتعّلم إستراتيجيات التقدير وإعادة التجميع. واليوم، أّديتم دور 
مكتشف الرياضيات وعثرمت على أخطاء وصححتموها. بالنسبة جلزئية تأّمل، أريد منكم التفكير في اجلوانب التي تفهمونها 
اآلن أكثر مما كان األمر عليه منذ 10 دروس. وفّكروا أيًضا فيما حتتاجون إلى العمل عليه أو األسئلة التي ما زالت لديكم. فّكروا 

قلياًل ثم سجلوا أفكاركم في صفحة كراس الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: تأّمل ما تعلّموه. التفكير ملدة دقيقة واحدة ثم كتابة إجابة عن كل سؤال أو رسمها.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ 3 أو 4 دقائق لإلجابة عن السؤال. التجول في الفصل وقراءة بعض ما كتبه التالميذ في كراساتهم 
أثناء عملهم. التأّكد من جمع الكتب لقراءة ما كتبه التالميذ بالكامل الحًقا.

وا زمالءكم املجاورين، وضعوا كتاب التلميذ في  يقول املعلم ما يلي: شكًرا لكم جميًعا على عملكم اجلاد. أنا فخور جًدا بكم. حيِّ
حقائبكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتّية زمالئهم املجاورين، ووضع كتاب التلميذ في حقائبهم.

63 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 90: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ما الذي تفهمه بشكل أفضل اآلن مقارنة مبا فهمته قبل عشرة دروس؟ وما الذي ما زلت  اإلرشادات: تأمَّ
حتتاج إلى العمل عليه أو لديك أسئلة عنه؟ أجب عن االسئلة بالرسم أو الكتابة.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة على الفصل

الدروس 91 إلى 100

خالل هذا النشاط اليومي، تتطّور لدى التالميذ مهارة املعرفة باألعداد، واملعرفة رياضيات التقومي
بالتقومي، ومفاهيم القيمة املكانية مبكًرا، والعد بطالقة، ومهارات حل املشكالت.

15 إلى 20 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يتعلَّم التالميذ مجموعة متنوعة من مهارات تعلَّم
الرياضيات ويطبقونها، حيث يرشدهم املعلم من خالل املراجعة والتدريس 

والتدرب.

35 إلى 40 دقيقة

ل خالل هذا النشاط اليومي، يطّور التالميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأمَّ
الرياضيات بالتحدث عن اكتشافاتهم، وذلك باستخدام مفردات الرياضيات، 

وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعلّم، وتوضيح املفاهيم اخلطأ، وتعلَّم رؤية األشياء 
من منظور التالميذ.

5 إلى 10 دقائق

الدروسالوصفاملكوِّن

مؤشرات التعلّم

التفكير احلاسوبي

سيعمل التالميذ، خالل الدروس من 91 إلى 100، وفق مؤشرات التعلّم التالية:

ب- العمليات والتفكير اجلبري:
1.د- حل مسائل اجلمع والطرح في نطاق العدد 100 مع قيمة مجهولة 

واحدة في أي موضع داخل املعادلة.

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
2.أ- تطبيق مجموعة متنوعة من إستراتيجيات حل املشكالت استناًدا 

إلى مناذج أو رسومات محددة، ومفاهيم القيمة املكانية، وخواص 
العمليات، و/أو العالقة بني اجلمع والطرح وربط أسلوب احلل بطريقة 

مكتوبة.
2.د- طرح أعداد مكّونة من رقم ورقمني و3 أرقام من أعداد مكونة من 
3 أرقام باستخدام مجموعة من اإلستراتيجيات، منها إعادة التجميع.

2.هـ- شرح سبب ضرورة إعادة جتميع العشرات أو املئات أحياًنا حلل 
املسائل.

2.و- استخدام طرق التقدير في حل املسائل، مثل اجلمع أو الطرح 
الذهني للعدد 10 أو 100 )في نطاق العدد 1000(.

ب- العمليات والتفكير اجلبري:
1.د- حل مسائل اجلمع والطرح في نطاق العدد 100 مع قيمة مجهولة 

واحدة في أي موضع داخل املعادلة.

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
2.أ- تطبيق مجموعة متنوعة من إستراتيجيات حل املشكالت استناًدا 

إلى مناذج أو رسومات محددة، ومفاهيم القيمة املكانية، وخواص 
العمليات، و/أو العالقة بني اجلمع والطرح وربط أسلوب احلل بطريقة 

مكتوبة.

2.د- جمع وطرح أعداد مكّونة من رقم ورقمني و3 أرقام من أعداد 
مكونة من 3 أرقام باستخدام مجموعة من الطرق، منها إعادة 

التجميع.



160 الفصل 4

أهداف التعلمالدرس

سيقوم التالميذ مبا يلي:91
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
إنشاء مسائل جمع وطرح باستخدام "عائالت احلقائق". •
شرح العالقة بني اجلمع والطرح. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:92
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
استخدام خط أعداد للطرح. •
دراسة العالقة بني اجلمع والطرح باستخدام خط أعداد. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:93
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حل مسائل كالمية تتضمن الطرح. •
حتديد الكلمات التي تشير إلى إجراء طرح حلل املسألة. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:94
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حتليل األعداد املكونة من رقمني إلى مجموعات من آحاد وعشرات. •
شرح كيف ميكن أن يساعدنا حتليل األعداد. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:95
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تطبيق إستراتيجيات الرياضيات الذهنية في الطرح باستخدام العشرات أو املئات. •
استخدام إجابات الطرح املعروفة حلل املسائل اجلديدة. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:96
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
استخدام مناذج القيمة املكانية إلعادة التجميع والطرح. •
طرح األعداد املكّونة من رقمني بطريقة إعادة التجميع. •
تعريف إعادة التجميع. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:97
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
استخدام مناذج القيمة املكانية إلعادة التجميع والطرح. •
طرح األعداد املكّونة من رقمني بطريقة إعادة التجميع. •
تطبيق إستراتيجيات لتقدير ناجت الطرح. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:98
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
استخدام مناذج القيمة املكانية إلعادة التجميع والطرح. •
طرح أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام بطريقة إعادة التجميع. •
تطبيق إستراتيجيات لتقدير ناجت الطرح. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:99
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
طرح أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام بطريقة إعادة التجميع. •
الربط بني مناذج ملموسة ومجّردة إلعادة التجميع. •
تطبيق إستراتيجيات لتقدير ناجت الطرح. •

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل 4
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أهداف التعلمالدرس

جتهيزات املعلم للفصل
مالحظة للمعلم: في الدرس رقم 100 من دروس الرياضيات، سيعرض التالميذ مجموعات شّكلوها من 100 شيء. وألن التالميذ سيحتاجون 

م املهمة في الدرس 91. فّكر في إرسال خطابات إلى منازل ُأسر التالميذ من أجل طلب مساعدتهم ودعمهم  إلى الوقت لتجميع 100 شيء، فقدِّ
ولدعوتهم للزيارة في الدرس رقم 100 من دروس الرياضيات. أحضْر 100 وجبة خفيفة للتالميذ والزائرين لالستمتاع باليوم.

شّجع التالميذ على اإلبداع. على سبيل املثال، قد يعرض التالميذ ملصًقا يتضمن 100 من األزرار، أو يقومون بإعداد 100 عالمة ملشاركتها مع 
األصدقاء، أو يقومون بتصميم تي-شيرت مرسوم عليه 100 سمكة.

الدرس 91:
ْم ملصًقا كبيًرا ملنزل عائالت احلقائق لعرضه.  فيما يلي مثال على ذلك. • صمِّ
اطبع مجموعات من بطاقات األعداد من 0 إلى 9 )مجموعة واحدة لكل ِتلميذْين(. راجع النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم من  •

بطاقات األعداد من 0 إلى 9.

الدرس 92:
ُقص قطعًة بطول 3 أمتار تقريًبا من حبل أو خيط أو شريط الصق. سيستخدمها التالميذ كخط أعداد ويقفون عليه. )أي خط  •

طويل على األرض سيفي بالغرض.(
أنشئ بطاقات )15 سم × 20 سم على األقل( حتمل األعداد من 8 إلى 18 )كل بطاقة عليها رقم واحد(. •
ُقص دائرتني بلون أحمر بقطر 15 سم على األقل. •

الدرس 93:
ْر للتالميذ مخططات 120 وخطوط أعداد وحزم أعواد وأعواد فردية أو مكعبات نظام العد العشري ليستخدموها في حل املسائل  • وفِّ

الكالمية.

=

=

=

=

+

+

–

–

سيقوم التالميذ مبا يلي:100
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
كتابة معادالت اجلمع للتعبير عن مجموع األشياء في مصفوفة. •
إنشاء مصفوفة باستخدام اجلمع املتكرر. •
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الدرس 94:
اجمع ما يكفي من أحجار النرد بحيث يكون مع كل ِتلميذْين اثنان من أحجار النرد على األقل. •
ْر مواد القيمة املكانية املُسَتخدمة في الدرس 84. • وفِّ

الدرس 95:
ْم ملصًقا يتضمن قوائم مبجموعات التالميذ )أو اكتبها على السبورة(. قّسم التالميذ إلى مجموعات بحيث يكون العمل مثمًرا  • صمِّ

وبحيث ميكن للتالميذ دعم نقاط قوة بعضهم البعض والتحديات التي تواجههم.
اطبع مجموعات من بطاقات مجموعة املسائل املتسلسلة )مجموعة لكل مجموعة صغيرة من التالميذ(. راجع النماذج املتضمنة في  •

نهاية دليل املعلم من بطاقات مجموعة املسائل املتسلسلة.
ضع هذه البطاقات في أكياٍس أو احزمها مًعا برباط مطاطي بحيث ميكنك تخزينها وإعادة استخدامها بسهولة. •

الدروس 96 و97 و98:
أنشئ جدول قيم مكانية لآلحاد-العشرات-املئات الستخدامه في النمذجة. •
ْر مواد القيمة املكانية املُسَتخدمة في الدرس 84. حتتاج كل مجموعة إلى 20 حزمة من األعواد كل حزمة بها 10 و20 عود فردي.  • وفِّ

ميكنك استخدام مكعبات نظام العد العشري في حال توّفرها، ولكن عملية تفكيك عشرة أشياء حقيقية تساعد التالميذ في وضع 
تصّور لعملية إعادة التجميع اجملّردة.
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املواد املستخدمة

كتاب التلميذملصق منزل العائلةبطاقات األعدادركن رياضيات التقومي

أقالم تلوينبطاقات كبيرة مرقمةحجر نردقلم رصاص

ملصق اجملموعات الصغيرةمواد القيمةجدول لآلحاد-العشرات-املئاتبطاقات مجموعة املسائل املتسلسلة

أدوات اللعبخط أعداد

 بطاقات املسائل املتسلسلة
 

البطاقة أ

البطاقة ج

البطاقة هـ

البطاقة ب

البطاقة د

البطاقة و

البطاقة حالبطاقة ز

 
 

 ٥٦– =   ١ ٠ 
 ٥٦– =  ٢ ٠ 
 ٥٦– =  ٣ ٠ 
٣٦ = – ٥٦ 
٣٧ = – ٥٦ 

 
 

 
 

 ١٠     = –٩١ 
 ٢٠   = –٩١ 
 ٣٠  = –٩١ 
٣١  = – ٩١ 
٣٢ = – ٩١ 

 
 

 
 

 ١٠    = –١٨٠ 
 ٢٠  = –١٨٠ 
 ٥٠  = –١٨٠ 
 ١٠٠  = –١٨٠ 
 ٩٩ = –١٨٠ 

 
 
 

 
 

 ١٣٢–  =   ١٠  
 ١٣٢–  =  ٢٠  
 ١٣٢–  = ٣٠  
١٣٢  –  =  ١٠٠  
 ١٣٢–  = ٩٩  

 
 

 
 

 ١٠    = –٨٢ 
 ٣٠ = –٨٢ 
 ٥٠  = –٨٢ 
٥٢ = – ٨٢ 
٥٤ = – ٨٢ 

 
 

 
 

 ١٠     = –٧١ 
 ٣٠  = –٧١ 
 ٥٠   = –٧١ 
٧١  – =   ٥١ 
٧١  – = ٥٣ 

 
 

 
 ١٠   = –٣٤٥ 
 ٣٠ = –٣٤٥ 
 ٤٠  = –٣٤٥ 
 ٤٥ = –٣٤٥ 
٤٨ = – ٣٤٥ 

 
 

 
 

 ١٠٠     = –٥٦٣ 
 ١٣٠  = –٥٦٣ 
 ١٦٠   = –٥٦٣ 
١٦٣ = – ٥٦٣ 
١٦٥  = – ٥٦٣ 

 
 

 

 

٢ 

٥ 

٨ 

 

١  

٤ 

٧ 

 

٣ 

٦ 
  ٩

٠
بطاقات األعداد من ٠-٩

 

٢ 

٥ 

٨ 

 

١  

٤ 

٧ 

 

٣ 

٦ 
  ٩

٠
بطاقات األعداد من ٠-٩

جدول لآلحاد-العشرات-املئات  
 

مئاتآحاد    
   

   

 
 

   
   

 

   

 
 

   
   

   

 
 

   
   

   

عشرات

مئاتآحاد عشرات

مئاتآحاد عشرات

مئاتآحاد عشرات
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نظرة عامة الدرس 91
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: في نهاية نشاط رياضيات التقومي اليوم، يراجُع التالميُذ مفاهيم القيمة املكانية وحتليل مكونات العدد. تذّكر أن هذا املكوِّن اإلرشادات

اإلضافي من رياضيات التقومي يجب أن يستغرق بضع دقائق فقط. والغرض منه هو املراجعة السريعة للمهارات واملفاهيم.

1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: على مدار الدروس اخلمسة القادمة، سنراجع القيمة املكانية.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة خمسة أعداد على السبورة: عددان مكونان من 3 أرقام، وعددان مكونان من رقمني، وعدد مكون من رقم واحد. 
استخدام نفس الرقم في كل عدد. على سبيل املثال: 123؛ 501؛ 19؛ 71؛ 1. كل يوم، يطرح املعلم سؤااًل واحًدا عن األعداد، كما يلي:

حّددوا الرقم املوجود في جميع األعداد اخلمسة برفع الرقم على األصابع، أو بامليل والهمس أو بااللتفات والتحدث. اطلب من  •
التالميذ بعد ذلك حتديد القيمة املكانية للرقم املذكور في كل عدد.

التدرب على حتليل مكونات العدد. •
مقارنة األعداد باستخدام عالمتي > و <. •
مقارنة قيمة الرقم املتشابه. على سبيل املثال، الرقم 1 في 123 < الرقم 1 في 501. •

يقوم التالميذ مبا يلي: إجابة األسئلة عن القيمة املكانية لألعداد.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
إنشاء مسائل جمع وطرح باستخدام "عائالت  •

احلقائق".
شرح العالقة بني اجلمع والطرح. •

ْم ملصًقا كبيًرا ملنزل عائالت احلقائق لعرضه.  انظر جتهيزات املعلم للفصل لالطالع على مثال. صمِّ
اطبع مجموعات من بطاقات األعداد من 0 إلى 9 )مجموعة واحدة لكل ِتلميذْين(. راجع النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم من بطاقات األعداد من 0 إلى 9.

العدد املضاف •
عائلة احلقائق •
عكسي •
اجلزء •
الكل •

ركن رياضيات التقومي •
بطاقات أعداد من 0 إلى 9 )مجموعة  •

واحدة لكل ِتلميذْين(
ملصق منزل عائالت احلقائق •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في هذا الفصل، يستكشف التالميذ عملية الطرح، ويتعلمون في نهاية املطاف تطبيق خوارزمية إعادة التجميع في الدروس 
املقبلة. ومع ذلك، فمن األهمية بالنسبة للتالميذ أن يفهموا في البداية ما يعنيه الطرح فهًما نظرًيا راسًخا. فسيفكرون في الطرح باعتباره 
مقارنة عددين وإيجاد ناجت الطرح بينهما، وباعتباره عملية عكسية للجمع، وباعتباره انقاص جزء من كل. في درس اليوم، يراجع التالميذ 

عائالت احلقائق والعالقة بني الطرح واجلمع.

1. يقوم املعلم مبا يلي: تثبيت ملصق منزل عائالت احلقائق على السبورة. كتابة 6، 4، 10 على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: اليوم سنتناول كيفية ارتباط األعداد ببعضها. كنا منارس طوال العام اجلمع والطرح. اليوم سندرس كيفية 
ارتباط اجلمع والطرح.

لقد كتبُت على السبورة ثالثة أعداد. التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وحتدثوا عن كيفية ارتباط األعداد ببعضها. هل ميكنكم 
التفكير في مسألة جمع تستخدم جميع األعداد الثالثة؟ هل ميكنكم التفكير في مسألة طرح تستخدم جميع األعداد الثالثة؟ 

بعد دقيقة، سأستخدم عصي األسماء ألسمع ما تناقشتم فيه.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى الزمالء املجاورين عن األعداد 6 و4 و10 وعالقتها. إذا مت النداء عليهم، يشاركون 
ما تناقشوا فيه.

يقوم املعلم مبا يلي: االنتظار حوالي دقيقة ثم استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذين أو 3 تالميذ ملشاركة ما تناقشوا فيه عن 6 و4 
و10. إذا لم يشارك أي تلميذ ما يلي، فأعطه املعادالت التي تساعد على توجيه املناقشة. 6 + 4 = 10 و4 + 6 = 10؛ والعكس، 10 - 6 = 4 

و10 - 4 = 6.

يقول املعلم ما يلي: عمل جيد. استطعنا إنشاء مسائل جمع وطرح باستخدام هذه األعداد الثالثة. تعلمنا في وقت سابق من 
هذا العام أن العددين املضاُفنْي 6 و4 ميكن أن يأتيا بأي ترتيب وال يزاالن يعطيان املجموع 10. كذلك إذا كان معنا 10 واستبعدنا أو 
طرحنا 4، فسنحصل على ناجت الطرح 6. وإذا أخذنا 10 وطرحنا 6، فسيكون الناجت 4. يساعدنا هذا في معرفة أن اجلمع والطرح 

عمليتان مرتبطتان ببعضهما. اجلمع والطرح عمليتان "متعاكستان" أو متضادتان لبعضهما، وميكننا استخدام إحدى العمليتني 
لتساعدنا في األخرى. هذه األعداد الثالثة مبثابة جزء من عائلة. يسميها علماء الرياضيات عائالت احلقائق. كرروا ذلك معي.

يقوم التالميذ مبا يلي: التكرار مع املعلم: عائالت احلقائق.

يقول املعلم ما يلي: لنأخذ ثالثة أعداد جديدة لعائلة احلقائق. سأختار بطاقتني. ستكون هاتان البطاقتان األعداد املضافة أو 
األجزاء. سأسجل هذه األعداد في منزل عائالت احلقائق على السبورة. ستستخدمون منزل عائالت حقائق مماثاًل في كتاب 

الرياضيات للتالميذ الحًقا، لذا انتبهوا معي بشدة. ترتفع بطاقتا األعداد على سطح املنزل في املربعني السفليني.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار بطاقتني وكتابة األعداد في املربعني في قاعدة مثلث السطح. على سبيل املثال، 5 و7. )استبدلوا 5 و7 بالرقمني 
اللذين اخترمتوهما.(

7 5

=
=
=
=

+
+

–
–

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات



166 الفصل 4

يقول املعلم ما يلي: لكي نتوصل إلى العدد األخير في عائلة احلقائق، سنجمع هذين العددين مًعا. على كل منكم امليل والهمس 
باملجموع.

مالحظة للمعلم: هناك طريقة أخرى لتكوين عائلة احلقائق وهي جعل العدد األكبر بني العددين احملددين هو اجملموع. في هذا املثال، ميكن 
أن تكون عائلة احلقائق أيًضا هي 5، 7، 2 )أو 5، 7، 12(. إذا توّصل أحد التالميذ إلى هذا كإستراتيجية مختلفة، فحيِّه على ذلك.

يقوم التالميذ مبا يلي: على كل منكم امليل والهمس باجملموع.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. اآلن معنا العدد األخير في عائلتنا. هذه املجموعة تتضمن ثالثة أعداد: 5 و7 و12. كان معنا 
عددان مضافان أو جزئان؛ 5 و7، وأوجدنا الكل أو املجموع. املجموع، 12، يرتفع إلى أعلى املنزل وهو العدد األكبر. والعددان املضافان 

هما العددان األصغر.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 12 في املربع العلوي في مثلث السطح حتى يتمكن التالميذ من رؤية األعداد الثالثة في عائلة احلقائق.

يقول املعلم ما يلي: اآلن ومبا أننا نعرف األعداد الثالثة في هذه العائلة، ميكننا التفكير في كيفية ارتباطها. فّكروا قلياًل وارفعوا 
اإلبهام إلى أعلى إذا كان ميكنكم التفكير في مسألتيِّ جمع أعداد ميكن كتابتهما باستخدام هذه األعداد الثالثة.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير بهدوء في األعداد. رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم 
مسألة جمع.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. ميكننا كتابة 5 + 7 = 12 و7 + 5 = 12. تذكروا أنه عند جمع عددين، فإن الترتيب ال ميثل 
أهمية.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة مسائل اجلمع على منزل عائالت احلقائق.
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يقول املعلم ما يلي: لننظر اآلن إلى مسائل الطرح. انظروا إلى ما أكتبه وارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم تعرفون ما هو العدد 
املفقود.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 12 - 5 في منزل عائالت احلقائق.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: نعم 12 - 5 = 7.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 7 كإجابة على مسألة الطرح األولى.

يقول املعلم ما يلي: ميكن أن يساعدني استخدام مسائل اجلمع هذه في التفكير في اإلجابة على مسألة الطرح. فهو اجلزء 
املفقود. ميكن أن تساعدنا معرفة أن اجلمع والطرح عمليتان مرتبطتان ببعضهما في إيجاد حل 12 - 5.

عندي سؤال آخر. انظروا إلى مسألة الطرح األخيرة. قوموا بالتصفيق إذا كنتم تعتقدون أنها صحيحة وميكنكم توضيح السبب. 
وقفوا إذا كنتم تعتقدون أن هناك خطأ وميكنكم توضيح السبب.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة ما يلي في منزل عائالت احلقائق )تأكد من أنه ميكنك مسحه(:

يقوم التالميذ مبا يلي: التصفيق أو الوقوف. يشرح التالميذ الذين مت اختيارهم أسباب اختياراتهم.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تلميذ قام بالتصفيق ليشرح أسباب اختياره. واستدعاء تلميذ من الواقفني ليشرح أسباب اختياره.

مالحظة للمعلم: هذه فرصة لتحليل األخطاء باإلضافة إلى أنها طريقة ملساعدة التالميذ على فْهم أن الطرح ال يتميز بخاصية اإلبدال. فترتيب 
األعداد في معادلة الطرح أمر مهم. يعّد حتليل األخطاء مهارة تفكير رياضي وحاسوبي هامة. عندما يتمكن التالميذ من اكتشاف أخطاء في 

عملهم أو عمل اآلخرين، فإن ذلك يبنّي فهمهم الراسخ للمهارة أو املفهوم.

2. يقول املعلم ما يلي: أشكركم ملشاركة أفكاركم. يختلف الطرح عن اجلمع. فترتيب األعداد في الطرح أمر مهم. إذا أشرُت إلى 
واحد منكم، فليقف ويتقدم إلى مقدمة الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى 7 تالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقف التالميذ الذين مت اختيارهم ويتقدمون إلى مقدمة الفصل.

يقول املعلم ما يلي: يقف سبعة تالميذ. إذا أردتُّ أن أستبعد أو أطرح منهم 12 تلميًذا من هذه املجموعة، فهل ميكنني ذلك؟ هل 
ميكن أن يغادر 12 تلميًذا أو يجلسوا؟ على كل منكم امليل والهمس بأفكاره.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: ال.
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يقول املعلم ما يلي: ال ميكن أن يجلس اثنا عشر تلميًذا أو يغادروا وعدد املوجودين 7 تالميذ فقط. تفضلوا باجللوس.

يقوم التالميذ مبا يلي: يجلس التالميذ املساِعدون.

يقول املعلم ما يلي: إذا أشرُت إلى واحد منكم، فليقف ويتقدم إلى مقدمة الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى 12 تلميًذا آخرين.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقف التالميذ الذين مت اختيارهم ويتقدمون إلى مقدمة الفصل.

يقول املعلم ما يلي: اآلن هنا 12 تلميًذا. هل ميكن أن يغادر 7 تالميذ أو يجلسوا؟

يقوم التالميذ مبا يلي: القول مًعا: نعم.

يقول املعلم ما يلي: نعم، ميكن ذلك. فمعي ما يكفي في املجموعة بأكملها ليغادر منهم 7 تالميذ أو يجلسوا. قوموا بامليل 
والهمس، ماذا سيكون عدد التالميذ الواقفني إذا جلس منهم 7؟

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 5.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار 7 تالميذ للجلوس.

يقوم التالميذ مبا يلي: يجلس التالميذ الذين مت اختيارهم.

يقول املعلم ما يلي: جلس سبعة تالميذ ويتبقى اآلن 5 تالميذ فقط. ملرة أخرى، 5 + 7 = 12، وبالتالي 12 - 7 يساوي 5، ولكن 
ترتيب األعداد في معادالت الطرح أمر مهم جًدا.

يقوم املعلم مبا يلي: تصحيح مسألة الطرح األخيرة لتكون هكذا: 12 - 7 = 5.

3. يقول املعلم ما يلي: واآلن حان دوركم. ليتعاون كل منكم مع زميله املجاور لتشكيل عائلة حقائق ثم كتابة مسألتي جمع 
ومسألتي طرح لكل مجموعة. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 91: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 91: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: توجد في هذه الصفحة منازل عائالت حقائق مماثلة متاًما لتلك التي على السبورة. سيحصل كل تلميذ 
لوا أعداد  منكم وزميله على مجموعة من بطاقات األعداد. ستقومون بقلب بطاقتني، متاًما كما فعلنا مًعا إليجاد أول عددين. سجِّ
عائلة احلقائق في السطح في املربعات املناسبة. بعد ذلك اجمعوا هذين العددين مًعا للحصول على العدد الثالث في املجموعة. 

اكتبوا املجموع أعلى السطح. في النهاية، تعاونوا مًعا لكتابة أربع معادالت أو مسائل، باستخدام أعداد عائالت احلقائق. ارفعوا 
أيديكم إذا كنتم تريدون السؤال عن شيء.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لطرح أسئلة، عند احلاجة.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع مجموعات بطاقات األعداد على كل ِتلميذْين. التجول في أرجاء الفصل ومالحظة التالميذ وهم يعملون 
ويتحدثون. مالحظة أي التالميذ الذين يواجهون صعوبة في إنشاء األربع مسائل.

مالحظة للمعلم: اطلب من التالميذ الذين ينتهون مبكًرا التفكير في طريقة أخرى لتكوين عائلة حقائق باستخدام العددين احملددين، ويكون 
ذلك مبثابة نشاط إثرائي )راجع جزء "مالحظة للمعلم" املوضح سابًقا(.  كما ميكنك بداًل من ذلك إنشاء مسائل إضافية للتالميذ الذين 

يحتاجون إلى دعم وجعل أول عددين مضافني أصغر.

استخدام إشارة جذب االنتباه عند انتهاء مدة "تعلَّم".

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم اليوم في التفكير في كيفية ارتباط اجلمع والطرح ببعضهما وفي إنشاء عائالت احلقائق. أعيدوا 
مجموعات البطاقات وأبقوا كتاب التلميذ على الطاولة من أجل جزء "تأّمل".

يقوم التالميذ مبا يلي: َوْضُع األدوات بعيًدا من أجل جزء "تأمل".

+=

+=

–=

–=

+=

+=

–=

–=

الصف الثاني االبتدائي64

الدرس 91: التطبيق

اإلرشادات: اقلب بطاقتني وسّجل األعداد في املربعني األصفر واألزرق. اجمع األعداد مًعا وسّجل املجموع في املربع 
األخضر. ثم أكمل اجلمل العددية األربع ُمستخدمًا تلك األعداد الثالثة.
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مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، أنشأ التالميذ عائلة حقائق وكتبوا بعد ذلك مسألتي جمع ومسألتي طرح مختلفتني. في جزء "تأمل"، يشرح 
التالميذ العالقة بني اجلمع والطرح.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 91: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 91: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: استكشفنا اليوم العالقة بني اجلمع والطرح بإنشاء عائالت احلقائق. في صفحة كراس الرياضيات، اشرحوا 
العالقة بني اجلمع والطرح. ميكنكم استخدام الصور أو األعداد أو الكلمات ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: مراجعة بعض ما كتبه التالميذ في الكراسات أثناء عملهم. التأكد من مراجعة جميع ما كتبوه، حيث يوفر كراس 
الرياضيات معلومات قّيمة عن تعلّم التالميذ. الصف الثاني االبتدائي66

الدرس 91: كراس الرياضيات

ل ما تعلمَته. ما العالقة بني اجلمع والطرح؟ عبر عن أفكارك بالكلمات واألرقام والصور. اإلرشادات: تأمَّ

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 92
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة خمسة أعداد على السبورة: عددان مكونان من 3 أرقام، وعددان مكونان من رقمني، وعدد مكون من رقم 
واحد. استخدام نفس الرقم في كل عدد. كل يوم، يطرح املعلم سؤااًل واحًدا عن األعداد، كما يلي:

حّددوا الرقم املوجود في جميع األعداد اخلمسة برفع الرقم على األصابع، أو بامليل والهمس أو بااللتفات والتحدث. اطلب من  •
التالميذ بعد ذلك حتديد القيمة املكانية للرقم املذكور في كل عدد.

التدرب على حتليل مكونات العدد. •
مقارنة األعداد باستخدام عالمتي > و <. •
مقارنة قيمة الرقم املتشابه. •

يقوم التالميذ مبا يلي: إجابة األسئلة عن القيمة املكانية لألعداد.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
استخدام خط أعداد للطرح. •
دراسة العالقة بني اجلمع والطرح باستخدام خط  •

أعداد.

ُقص قطعًة بطول 3 أمتار تقريًبا من حبل أو خيط أو شريط الصق.
أنشئ بطاقات )15 سم × 20 سم على األقل( حتمل األعداد من 8 إلى 18 )كل بطاقة عليها رقم واحد(.

ُقص دائرتني بلون أحمر )بقطر 15 سم على األقل(.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
خط األعداد )حبل أو خيط أو شريط  •

الصق(
بطاقات األعداد الكبيرة )8 إلى 18( •
قلم تلوين أحمر أو قلم رصاص ألوان  •

)واحد لكل تلميذ(
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يستخدم التالميذ خط األعداد الستكشاف الطرح. يقفز التالميذ ألعلى أو للخلف، مشيرين بذلك إلى اجلمع 
أو العد التنازلي ثم يكتبون مسائل لإلشارة إلى القفزات. يتم تناول مفهوم عائالت احلقائق مجدًدا لتعزيز تفكير التالميذ فيما يتعلق بالعالقة 

العكسية للجمع والطرح. سيختار التالميذ مجموعة متنوعة من إستراتيجيات الطرح أثناء عملهم لتطوير إستراتيجيات رياضية مرنة، مثل 
العد التنازلي والعد التصاعدي واستخدام خط األعداد بصورة واقعية.

1. يقوم املعلم مبا يلي: رسم خط أعداد فارغ على السبورة. وضع حبل على األرض.

يقول املعلم ما يلي: درسنا أمس عائالت احلقائق وتكلمنا عن ارتباط اجلمع والطرح ببعضهما. لقد أنشأمت بعض عائالت احلقائق 
وتدربتم على كتابة مسائل اجلمع والطرح التي ارتبطت ببعضها.

اليوم سنستخدم خط األعداد لدراسة إستراتيجيات الطرح. مُتّثل خطوط األعداد أداة رائعة تساعدنا على رؤية املسافة بني 
األعداد. لننشئ خط أعداد مًعا. سأستدعي 10 تالميذ إلى مقدمة الفصل. سأعطي كل واحد منكم بطاقة عليها عدد. لينظر كل 
منكم إلى رقمه ويضع نفسه في ترتيب على اخلط على األرض. حاولوا تشكيل اخلط دون كالم. تأكدوا من املباعدة بني بعضكم 

بالتساوي مع وجود 8 على أحد الطرفني و18 على الطرف اآلخر. أمسكوا بأرقامكم أمامكم بحيث يراها اجلميع.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء 10 تالميذ للقدوم وتوزيع بطاقات األعداد.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرّتب التالميذ الذين مت اختيارهم أنفسهم على اخلط مع وجود 8 على أحد الطرفني و18 على الطرف 
اآلخر، دون كالم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. اآلن وقد أصبح عندنا خط األعداد، سأختار تلميذين وأعطي كل واحد منهما نقطة حمراء. 
سيقف التلميذ األول أمام العدد 11.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ. إعطاء التلميذ نقطة حمراء.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقف التلميذ الذي مت اختياره عند العدد 11 على خط األعداد.

يقول املعلم ما يلي: سيبدأ التلميذ الثاني عند العدد 11 ثم يقفز مبقدار 6 أعداد ويتوقف.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ. إعطاء التلميذ نقطة حمراء.

يقوم التالميذ مبا يلي: يبدأ التلميذ الذي مت اختياره عند العدد 11 ويقفز مبقدار 6 أعداد.

 يقول املعلم ما يلي: إذا نظرنا إلى النقاط احلمراء، ميكننا مالحظة أننا بدأنا عند 11 ثم قفز _____ )اسم التلميذ( 
 6 قفزات ووصل عند 17. ما مسألة اجلمع التي ميكننا كتابتها لتمثل ما حدث؟ ليشارك كل منكم أفكاره مع زميله املجاور. 

ارفعوا اإلبهام إلى أعلى  عندما تكونون مستعدين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة تفكيرهم مع زمالئهم املجاورين. رفع اإلبهام إلى أعلى عندما يكونون مستعدين. يشارك 
التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 11 + 6 = 17 على السبورة. ورسم خط األعداد على السبورة. رسم دائرة حول 11، ورسم 6 قفزات إلى 17، ورسم 
دائرة حول 17. اختيار تلميذين آخرين بعد ذلك ليكونوا النقاط.

يقول املعلم ما يلي: أود منكما الوقوف أنتما االثنان عند 17. بعد ذلك، سيقفز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )اسم التلميذ( للخلف إلى 11. ولكن قبل 
أن يقفز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )اسم التلميذ( إلى اخللف، ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم تعرفون عدد القفزات التي سيقفزها وكيف عرفتم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم ويوضحون 
األسباب.

يقول املعلم ما يلي: لنكتشف ذلك بنفسنا. قوموا بعّد القفزات معي.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: يقف التلميذان املساعدان عند 17. يقفز التلميذ الذي مت اختياره للخلف من 17 إلى 11. يقوم التالميذ 
اجلالسون بعّد القفزات.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. تطّلب األمر 6 قفزات لالنتقال من 17 إلى 11. ما املسألة التي ميكننا كتابتها لتوضيح ما مت 
متثيله اآلن؟ ليشارك كل منكم أفكاره مع زميله املجاور. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى  عندما تكونون مستعدين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة تفكيرهم مع زمالئهم املجاورين. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد. يشارك التالميذ الذين 
مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 17 - 6 = 11 على السبورة.

مالحظة للمعلم: إذا كان هناك متسع من الوقت، فكّرر نشاط خط األعداد مبسألة جديدة مع الربط مع العد التصاعدي والعد التنازلي كطرق 
حل ميكن استخدامها على خط األعداد. إذا استغرق اجلزء األول من هذا الدرس وقًتا أكثر من املتوقع، فانتقل إلى اجلزء التالي.

لنا أمس عائالت احلقائق، واليوم عرف الكثير منكم عدد القفزات للخلف املطلوبة من عند 17 ألنكم  يقول املعلم ما يلي: جيد. شكَّ
فكرمت في املسألة 11 + 6 = 17. ساعدكم ذلك في التفكير في املسألة 17 - 6 = 11. لنجرب مسألة أخرى على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يعود التالميذ املساعدون إلى مقاعدهم.

2. يقول املعلم ما يلي: سأرسم خط أعداد جديًدا وأكتُب األعداد من 8 إلى 20. بعد ذلك، سأكتب مسألة طرح. استخدموا خط 
األعداد حللها، وارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تعرفون اإلجابة. سأختار أحد التالميذ ليوضح لنا على خط األعداد كيف توصل 

إلى إجابته؟

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 16 - 5 = _____ على السبورة. رسم دائرة حول العدد 16 ودائرة حول العدد 5.

يقوم التالميذ مبا يلي: حل مسألة الطرح. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء. يوضح التلميذ الذي مت اختياره عمله على 
السبورة.

يقول املعلم ما يلي: قفوا إذا قمتم بحل املسألة بطريقة مختلفة.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا قاموا بحل املسألة بطريقة مختلفة.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ من الواقفني لعرض عمله على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يوضح التلميذ الذي مت اختياره عمله على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: رائع. هذه مسألة طرح، ونحن نحاول إيجاد ناجت الطرح بني 16 و5. رمبا بدأ البعض منكم عند 16 وقام بعّد 
القفزات للخلف إلى 5 على خط األعداد. ورمبا بدأ البعض منكم عند 5 وقام بعّد القفزات لألمام إلى 16. ال يهم أي إستراتيجية 

استخدمتموها، األمر سيتطلب منكم 11 قفزة.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام خط األعداد للتمثيل عند احلاجة. التأكيد على العالقة العكسية بني اجلمع والطرح.

3. يقول املعلم ما يلي: لنجّرب املزيد من املسائل. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 92: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 92: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: استخدموا خط األعداد على هذه الصفحة حلل مسائل الطرح. تأكدوا من كتابة إجاباتكم. قد تستخدمون 
العد التصاعدي أو العد التنازلي أو أي طريقة أخرى تفي بالغرض. اعملوا بشكل فردي حلل أكبر عدد ممكن من املسائل. 

استخدموا أقالمكم الرصاص حتى ميكنكم املسح واستخدام خطوط األعداد مرة أخرى.

يقوم التالميذ مبا يلي: قضاء ما تبقى من وقت تعلّم في حل أكبر عدد ممكن من املسائل في كتاب التلميذ.
67 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 92: التطبيق

اإلرشادات: استخدم خط األعداد التالي للطرح. ثم سّجل ناجت الطرح.
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اإلرشادات: استخدم خط األعداد التالي للطرح. ثم سّجل ناجت الطرح.

اإلرشادات: استخدم خط األعداد التالي للطرح. ثم سّجل ناجت الطرح.
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يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ وهم يعملون. اطلب من التالميذ الذين انتهوا مبكًرا اختيار إحدى املسائل وكتابة مسألة 
كالمية لها، ويكون ذلك مبثابة نشاط إثرائي. استخدام إشارة جذب االنتباه عند انتهاء مدة "تعلَّم".

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل جيد اليوم في الطرح باستخدام خط األعداد. ضعوا جميع أدواتكم في مكانها املخصص من أجل 
جزء "تأّمل".

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع األدوات في مكانها اخملصص.

مالحظة للمعلم: استخدَم التالميذ اليوم خط األعداد للطرح وراجعوا طريقة العد التصاعدي والعد التنازلي. في وقت نشاط "تأّمل"، يناقش 
التالميذ كيفية استخدامهم خط األعداد ومتى قد ال يكون من السهل استخدام خط األعداد )مثل في حالة مسائل األعداد الكبيرة(.

1. يقول املعلم ما يلي: تدربتم اليوم على استخدام خط األعداد للطرح. يساعدنا خط األعداد على معرفة العالقة بني اجلمع 
والطرح. التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وحتدثوا عن كيفية استخدامكم خط األعداد اليوم. هل استخدمتم العد التصاعدي أم 

العد التنازلي إليجاد ناجت الطرح؟ متى قد يكون من الصعب استخدام خط األعداد؟ بعد بضع دقائق، سأستخدم عصّي األسماء 
ألستمع إلى بعضكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفاف والتحدث إلى زمالئهم املجاورين عن األسئلة املطروحة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم 
ما يفكرون به مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع اليوم في الطرح. خالل درس الرياضيات القادم، سنقوم بحل بعض املسائل الكالمية. ليلِق كل 
منكم التحية إلى زميله املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتية زمالئهم املجاورين.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 93
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة خمسة أعداد على السبورة: عددان مكونان من 3 أرقام، وعددان مكونان من رقمني، وعدد مكون من رقم 
واحد. استخدام نفس الرقم في كل عدد. كل يوم، يطرح املعلم سؤااًل واحًدا عن األعداد، كما يلي:

حّددوا الرقم املوجود في جميع األعداد اخلمسة برفع الرقم على األصابع، أو بامليل والهمس أو بااللتفات والتحدث. اطلب من  •
التالميذ بعد ذلك حتديد القيمة املكانية للرقم املذكور في كل عدد.

التدرب على حتليل مكونات العدد. •
مقارنة األعداد باستخدام عالمتي > و <. •
مقارنة قيمة الرقم املتشابه. •

يقوم التالميذ مبا يلي: إجابة األسئلة عن القيمة املكانية لألعداد.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حل مسائل كالمية تتضمن الطرح. •
حتديد الكلمات التي تشير إلى إجراء طرح حلل  •

املسألة.

توفير مخططات 120 وخطوط أعداد وحزم وأعواد أو مكعبات 
نظام العد العشري للتالميذ.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
أدوات اللعب للتالميذ، مثل مخططات  •

120؛ وحزم أعواد وأعواد فردية أو 
مكعبات نظام العد العشري؛ وخطوط 

األعداد
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يفكر التالميذ في لغة مسائل الطرح الكالمية )على سبيل املثال، "أصغر من" و"ناجت الطرح" و"كم تزيد؟" 
و"كم تقل؟" و"الباقي"(. يختار التالميذ إستراتيجيات حل مجموعة متنوعة من املسائل الكالمية بالتعاون مع زمالئهم.

1. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة املسألة الكالمية التالية على السبورة: كان مع سارة 58 جنيًها. وأنفقت 22 جنيًها. فكم جنيًها تبقى معها؟

يقول املعلم ما يلي: على مدار الدرسني املاضيني، درسنا الطرح وعائالت احلقائق والعد التصاعدي والعد التنازلي كإستراتيجيات 
تساعدنا في حل مسائل الطرح. واليوم سنقوم بحل بعض املسائل الكالمية كتلك التي على السبورة. التفتوا إلى زمالئكم 

املجاورين وحتدثوا عن املعادلة أو املسألة التي ميكنكم كتابتها حلل هذه املسألة الكالمية. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث عن املعادلة اخلاصة باملسألة الكالمية. ثم رفع اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء. يشارك 
التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة مسائل التالميذ اخملتلفة على السبورة. من اخليارات احملتملة 58 - 22؛ و22 - 58؛ و22 + ــــــــــ = 58. إذا 
لم يقترح التالميذ خياًرا أو أكثر من هذه اخليارات، فاعرضها للتالميذ واكتبها على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: لننظر إلى 58 - 22. كيف ميكننا القول إن هذه املسألة الكالمية تتوافق مع تلك املسألة؟ هل توجد في املسألة 
أي كلمات تعطي دلياًل على أنه ينبغي علينا الطرح؟ ارفعوا اإلبهام ألعلى إذا كنتم ترغبون في وضع دائرة حول أي كلمات تخبرنا 

أنه ينبغي علينا الطرح.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم ويضعون دوائر 
حول الكلمات التي تخبرهم أنه ينبغي عليهم الطرح.

يقوم املعلم مبا يلي: سؤال التالميذ أثناء وضعهم دوائر حول الكلمات عن كيفية إشارة تلك الكلمات إلى أن العملية هي الطرح. )على سبيل 
املثال: "إنفاق" يعني استبعاد. "كم يتبقى" يعني أنه مت استخدام شيء ما وال يزال يتبقى شيء آخر.(

يقول املعلم ما يلي: عادة عندما نطرح، فنحن نستبعد كمية. حيث ميكننا العثور على فراغات على خط األعداد بني الكميتني. 
وكلمات مثل "أنفق" أو "أعطى" تخبرنا أن شيًئا ما مت اقتطاعه من الكل. كما أن أسئلة مثل "كم يتبقى؟" تعطينا دلياًل على أن شيًئا 

ما مت اقتطاعه من الكل ويتبقى شيء ما. ملاذا ال ميكننا كتابة 22 - 58 حلل هذه املسألة؟ ارفعوا أيديكم للتوضيح.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

 يقول املعلم ما يلي: نعم، تذكروا أن الترتيب أمر مهم في الطرح. لم يكن مع سارة 22 جنيًها وأنفقت 58 جنيًها. بل كان معها 
58 جنيًها وطرحت منها 22 جنيًها. هذا جزء مهم في حل املسائل الكالمية؛ معرفة ما يحدث في القصة وحتديد ترتيب األعداد 

في املعادلة. إذا كانت املسألة مسألة جمع، فالترتيب غير مهم، إال أنه مهم في مسائل الطرح.

2. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة املسألة الكالمية التالية على السبورة: مع فرح 58 تفاحة. ومع أمير 22 تفاحة. فكم يزيد عدد التفاحات التي 
مع فرح أكثر من أمير؟

يقول املعلم ما يلي: كيف تختلف هذه املسألة عن املسألة األخيرة؟ ما أوجه التشابه؟ التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين عن 
أوجه اختالف هذه املسألة وأوجه التشابه وكيف ميكن حلها. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين عن أوجه اختالف هذه املسألة وأوجه التشابه وكيف ميكن 
حلها. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم وكيفية حلهم للمسألة.

يقوم املعلم مبا يلي: تدوين الطرق التي يقترحها التالميذ. تصحيح املفاهيم اخلطأ.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقول املعلم ما يلي: أفكار جيدة. في املسألة األخيرة، كان مع أحد األشخاص 58 جنيًها واستبعد جزء من هذا املبلغ. في هذه 
املسألة، مع كل من فرح وأمير بعض التفاح. ومطلوب منا حتديد َمن معه تفاح أكثر. لم يتم اهداء أو انفاق أواستقطاع أي شيء. 

بل بداًل من ذلك، تقارن هذه املسألة بني الكمية التي مع فرح والكمية التي مع أمير. إلجراء املقارنة، ميكننا طرح 22 من 58 ملعرفة 
عدد التفاحات التي مع فرح أكثر من أمير. دائًما ما يتم النظر إلى مقارنة الكميات في إطار الطرح. هل يعرف أي أحد طريقة 

ميكنه من خاللها مقارنة كميات التفاح دون استخدام الطرح؟ ارفعوا أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم طريقة أخرى غير الطرح.

يقول املعلم ما يلي: عمل جيد. ميكنكم مقارنة كميات التفاح باجلمع تصاعدًيا من عدد تفاح أمير حتى الوصول إلى عدد تفاح 
فرح. تذكروا من عمل عائالت احلقائق أن اجلمع والطرح عمليتان عكسيتان. ميكننا حل هذه املسألة هكذا: 58 - 22 = شيء ما أو 

هكذا: 22 + شيء ما = 58. ميكننا الطرح أو اجلمع التصاعدي.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة كلتا املسألتني اخملتلفتني على السبورة. وضع دائرة حول "كم تزيد؟"

يقول املعلم ما يلي: في املسألة الكالمية الثانية، كانت الكلمات التي ساعدتني على التفكير في طريقة احلل هي "كم تزيد؟" هذا 
دليل يخبرني أني أقوم باملقارنة بني كميتي التفاح، وميكن إجراء املقارنات باستخدام الطرح. كلتا هاتني املسألتني الكالميتني 

تستخدمان نفس األعداد وميكن حلهما باستخدام الطرح.

التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وفكروا في مسألة كالمية مختلفة ال تزال تستخدم 58 - 22. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى  عندما 
تكونون مستعدين.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم املجاورين للتفكير في مسألة كالمية. رفع اإلبهام إلى أعلى للمشاركة. يشارك 
التالميذ الذين مت اختيارهم مسائلهم الكالمية.

يقوم املعلم مبا يلي: من احملتمل أن تبدو معظم املسائل مشابهة للمسألة األصلية، ولكن هذا جيد اآلن. عندما يشارك التالميذ مسائلهم 
مع بعضهم البعض، اطلب منهم حتديد الكلمات التي استخدموها والتي من شأنها أن تساعد اآلخرين على معرفة الطرح. كيف تساعدهم 

الكلمات على فهم ما يحدث؟

ر ناجت الطرح. ما التقدير املناسب  يقول املعلم ما يلي: مسائل كالمية رائعة. قبل إيجاد ناجت الطرح بني 58 و22، سوف ُنقدِّ
للمسألة "58 - 22"؟ ميكنكم استخدام طريقة التقريب أو طريقة تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار. التفتوا وحتدثوا إلى 

زمالئكم املجاورين وارفعوا اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء. تذكروا أن التقدير مجرد قيمة قريبة، وليست القيمة بالضبط.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى الزمالء املجاورين وتقدير ناجت الطرح بني 58 و22. ثم رفع اإلبهام إلى أعلى 
عند االنتهاء. يشارك الطالب الذين مت اختيارهم تقديراتهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: جيد. باستخدام طريقة تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار، تكون املسألة هي "50 - 20"، ويكون ناجت 
ر 40. التقدير مفيد ألنه  ر 30. وإذا قّربنا العددين إلى أقرب عشرة، فسيكون معنا 60 - 20، بحيث يكون ناجت الطرح املقدَّ الطرح املقدَّ

ر أن ناجت الطرح ينبغي أن يتراوح بني 30 و40. يعطينا فكرة عما ستكون اإلجابة بالضبط. ُنقدِّ
اآلن تعاونوا مع زمالئكم املجاورين إليجاد ناجت الطرح بالضبط. ميكنكم رسم صورة للقيمة املكانية أو طلب ِحَزم أو أعواد. ارفعوا اإلبهام 

إلى أعلى عند االنتهاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم املجاورين حلل املسألة 58 - 22. ثم رفع اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء. يشارك 
التالميذ الذين مت اختيارهم إجاباتهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: رائع. 58 - 22 = 36. يتراوح التقدير بني 30 و40، وبالتالي فإن إجابتنا 36 إجابة مناسبة. في املسألة األولى، 
يتبقى مع سارة 36 جنيًها. في املسألة الثانية، مع فرح 36 تفاحة أكثر من أمير. اآلن سوف نتدرب على املزيد. افتحوا كتاب 

الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 93: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 93: التطبيق.

3. يقول املعلم ما يلي: في كتاب التلميذ، توجد بعض املسائل الكالمية. سيتعاون كل منكم مع زميله في قراءتها وحتديد طريقة 
حلها. وأثناء قراءتكم، ميكنكم وضع دوائر حول الكلمات التي قد تساعدكم في فهم طريقة احلل، كما فعلنا بالضبط في املسألتني 

اللتني على السبورة. لنستخدم أسلوب رفع األيدي وتكوين ثنائيات للعثور على زميل اليوم. وسوف يأخذ كل منكم معه كتاب 
التلميذ والقلم الرصاص.

الصف الثاني االبتدائي68

الدرس 93: التطبيق

اإلرشادات: ُحّل املسائل الكالمية.

1. اشترى سمير 48 قطعة بسكويت وأعطى أخته داليا 22 قطعة. ما عدد قطع البسكويت املتبقية؟ 

2. في الفصل 35 بنًتا و13 ولًدا. كم يزيد عدد البنات عن عدد األوالد؟

3. جَمعْت جنى 180 طابًعا. أعطت أخاها 20 طابًعا. فما عدد الطوابع املتبقية معها؟
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يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام أسلوب رفع األيدي وتكوين ثنائيات للعثور على زميل. التعاون مًعا في قراءة املسائل 
الكالمية وحلها في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ وهم يتعاونون مًعا حلل املسائل الكالمية. جميع املسائل ميكن حلها باستخدام الطرح، إال 
أن بعض التالميذ قد يختارون اجلمع التصاعدي. باإلضافة لذلك، ال توجد مسألة بني هذه املسائل تتطلب إعادة التجميع ولكن يوفر املعلم 
حزًما وأعواًدا باإلضافة إلى مخططات 120 وخطوط أعداد عند احلاجة. الطلب من التالميذ الذين ينتهون مبكًرا كتابة مسائل طرح كالمية 

لبعضهم البعض وحلها كنشاط إثرائي. استخدام إشارة جذب االنتباه عند انتهاء مدة "تعلَّم".

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع اليوم في قراءة بعض املسائل الكالمية والتفكير في طريقة حلها.

مالحظة للمعلم: قام التالميذ اليوم بحل مسائل كالمية تتضمن الطرح. أثناء وقت نشاط "تأّمل"، يتحدث التالميذ إلى زمالئهم املجاورين عن 
طريقة حلهم للمسائل ومقارنة إجاباتهم.

1. يقول املعلم ما يلي: قمنا اليوم بحل مسائل كالمية وتعّرفنا على بعض كلمات اللغة التي تساعدنا في معرفة أننا نحتاج إلى 
الطرح. أثناء وقت نشاط "تأّمل"، التِفُتوا إلى زمالئكم املجاورين وشاركوا صفحة التطبيق. قاِرنوا إجاباتكم وحتدثوا عن طريقة 

حلكم لكل مسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة صفحة التطبيق مع الزمالء املجاورين ملقارنة اإلجابات وُطرق احلل.

يقوم املعلم مبا يلي: َمْنح التالميذ وقًتا من دقيقتني إلى 3 دقائق للحديث مع الزمالء املجاورين. إذا كان هناك متسع من الوقت، يستخدم 
املعلم عصّي األسماء الختيار من تلميذين إلى أربعة تالميذ ملشاركة ما تناقشوا فيه مع زمالئهم.

يقول املعلم ما يلي: ضعوا كتاب التلميذ في مكانه لليوم واشكروا زمالءكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتاب التلميذ في مكانه وُشكر زمالئهم املجاورين.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 94
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة خمسة أعداد على السبورة: عددان مكونان من 3 أرقام، وعددان مكونان من رقمني، وعدد مكون من رقم 
واحد. استخدام نفس الرقم في كل عدد. كل يوم، يطرح املعلم سؤااًل واحًدا عن األعداد، كما يلي:

حّددوا الرقم املوجود في جميع األعداد اخلمسة برفع الرقم على األصابع، أو بامليل والهمس أو بااللتفات والتحدث. اطلب من  •
التالميذ بعد ذلك حتديد القيمة املكانية للرقم املذكور في كل عدد.

التدرب على حتليل مكونات العدد. •
مقارنة األعداد باستخدام عالمتي > و <. •
مقارنة قيمة الرقم املتشابه. •

يقوم التالميذ مبا يلي: إجابة األسئلة عن القيمة املكانية لألعداد.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حتليل األعداد املكونة من رقمني إلى مجموعات من  •

آحاد وعشرات.
شرح كيف ميكن أن يساعدنا حتليل األعداد. •

اجمع ما يكفي من أحجار النرد بحيث يكون مع كل ِتلميذْين اثنان من أحجار النرد على األقل.
ْر مواد القيمة املكانية املُسَتخدمة في الدرس 84. وفِّ

حلّل مكونات العدد •
حتليل مكونات العدد •

ركن رياضيات التقومي •
حجر نرد )اثنان على األقل لكل  •

تلميذْين(
مواد القيمة املكانية من الدرس 84 •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، يدرس التالميذ طرق حتليل األعداد وتكوينها. على سبيل املثال، ميكن حتليل العدد 34 إلى 30 + 4 أو 
20 + 14، وهكذا. حتليل مكونات األعداد يساعد التالميذ على بناء فهمهم إلعادة التجميع باستخدام الطرح في الدروس املقبلة. يجب على 

التالميذ فهم أن الكمية ال تتغير بعد إعادة التجميع للحصول على عشرة جديدة، وإمنا تتغير طريقة حتليل العدد فقط. كما أن جتزئة األعداد 
واملسائل إلى أجزاء أصغر ميثل جزًءا مهًما في التفكير احلاسوبي.

1. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 34 = 30 + 4 على السبورة. توفير مواد القيمة املكانية من الدرس 84 للمساعدة على توضيح األمثلة.

ر عن ذلك باملصطلح الرياضي الرائع "حتليل  يقول املعلم ما يلي: سنتناول اليوم كيفية جتزئة األعداد إلى أجزاء أصغر. وُيعبَّ
مكونات العدد". َتعّلمنا تلك الكلمة في وقت سابق في هذا العام. ميكننا حتليل مكونات األعداد جلعل استخدامها أسهل.

َل العدد 34 إلى عددين مضافني أصغر؛ 30 في خانة العشرات، و4 في  أمامنا على السبورة املسألة التالية: 34 = 30 + 4. ُيحلَّ
خانة اآلحاد. التِفتوا إلى زمالئكم املجاورين وانظروا إذا كان ميكنكم التفكير في طريقتني أو ثالث طرق أخرى لتجزئة العدد 

34 إلى عددين مضافني أو أعداد مضافة أصغر. ميكن اإلجابة بعدة طرق. فّكروا في مجموعات من آحاد وعشرات. بعد دقيقتني، 
سأستخدم عصّي األسماء ألستمع إلى بعض أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات إلى الزمالء املجاورين والتفكير في طرق حتليل مكونات العدد 34.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار من تلميذين إلى 4 تالميذ ملشاركة طرق حتليلهم للعدد 34. كتابة أفكارهم على 
السبورة. إذا لم يقل أي منهم "34 = 10 + 10 + 10 + 4" أو "34 = 20 + 14"، فاكتبهما على السبورة.

مالحظة للمعلم: إذا ذكر أحد التالميذ إجابة مثل "30 + 2 + 2"، فُقل إن مجموعها أيًضا يساوي 34، ولكن ركز بشكل أساسي على 
اجملموعات التي تتضمن مضاعفات العدد 10 وواحد في خانة اآلحاد.

يقول املعلم ما يلي: هناك طرق كثيرة لتجزئة هذا العدد أو حتليله. لنالحظ هذه الطريقة "34 = 20 + 14" و"34 = 10 + 10 + 10 + 4". 
ارفعوا أيديكم إذا كان ميكنكم شرح كيف أن هذه األعداد املختلفة تساوي 34.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. املسألة 20 + 14 هي حتليل للعدد 34 إلى 2 من العشرات و 14 آحاد، واملسألة 10 + 10 + 10 + 4 هي 
لُت في  حتليل للعدد 34 إلى 3 عشرات و4 آحاد. لقد حللنا العدد 34 بطريقتني مختلفتني، ولكن ال تزال القيمة واحدة. كما سجَّ

جميع هذه املسائل العدَد الكلي أو املجموع أواًل ثم أجزاء املسألة. هل 34 = 30 + 4 هي نفسها 30 + 4 = 34؟ ارفعوا اإلبهام إلى 
أعلى ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

2. يقول املعلم ما يلي: نعم، ميكن كتابة العدد الكلي )املجموع( في البداية في املسألة، ثم عالمة "يساوي"، ثم األجزاء )األعداد 
املضافة( أو كتابة األعداد املضافة أواًل واملجموع آخًرا. ميكن استخدام أي منهما.  تدل عالمة "يساوي" فقط على أن الطرفني لهما 
نفس القيمة. هذا أمر مهم في الرياضيات وسوف نتحدث عن ذلك بكثير من التفصيل الحًقا، ولكني أردت أن تعرفوا أنه قد ترون 

املسائل مكتوبة بالطريقتني.

لننظر إلى مسألة أخرى. التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وتناقشوا في حقيقة األعداد املضافة املفقودة جلعل هذه املسائل 
صحيحة. بعد دقيقة، سأستخدم عصّي األسماء الختيار بعض منكم للمشاركة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة ما يلي على السبورة:
87 = 80 + ــــــــــــــــــــــــــــ.
87 = 70 + ــــــــــــــــــــــــــــ.
ــــــــــــــــــــــــ + 27 = 87.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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اسمح للتالميذ باحلديث ملدة دقيقة ثم استخدم عصّي األسماء الختيار التالميذ للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى الزمالء املجاورين عن األعداد املضافة املفقودة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم 
األعداد املضافة املفقودة.

يقول املعلم ما يلي: جيد. كل مسألة من هذه املسائل فيها عدد مضاف مفقود. جميع املسائل تساوي 87. حّللنا اآلن العدد 87 
بطرق مختلفة. ميكنني أن أرَيكم ذلك باستخدام أعوادي.

نة من 10 أعواد، و7 أعواد فردية يقوم املعلم مبا يلي: منذجة العدد 87 في صورة 8 حزم كل حزمة منها مكوَّ

يقول املعلم ما يلي: معي 8 عشرات و7 آحاد. إذا نقلُت واحدة من حزم العشرات هذه إلى اآلحاد، فال يزال معي نفس كمية األعواد 
)87( ولكن يكون هناك اآلن 70 )7 حزم( و17 )حزمة من 10 أعواد و7 أعواد فردية(.

يقوم املعلم مبا يلي: النمذجة بنقل حزمة من العشرات إلى اآلحاد.

يقول املعلم ما يلي: ميكنني كذلك نقل حزمة أخرى من العشرات ويكون معي 60 و27.

يقوم املعلم مبا يلي: النمذجة بنقل حزمة أخرى من العشرات إلى اآلحاد.

3. يقول املعلم ما يلي: مجموع العدد 87 ال يتغير. أنا فقط أحّلل العدد 87 إلى أجزاء مختلفة أصغر. سنتناول اليوم مفهوم 
جتزئة األعداد إلى أجزاء أصغر. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 94: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب الرياضيات للتالميذ وإيجاد صفحة الدرس 94: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: في هذا النشاط، ستقومون بدحرجة حجر النرد للحصول على عدد. بعد ذلك ستجدون بالتعاون مع زمالئكم 
املجاورين طريقتني أو ثالث طرق لتحليل العدد - أو جتزئته - إلى أجزاء أصغر. تأكدوا من كتابة عملكم في كتاب التلميذ. لنحل 
مسألة مًعا. الدحرجة األولى متثل رقم العشرات والدحرجة الثانية متثل رقم اآلحاد. سأسّجل عملي على السّبورة. وأنتم سّجلوا 

عملكم في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: دحرجة حجر النرد وكتابة العدد الظاهر.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة العدد الظاهر املكون من رقمني  في كتاب التلميذ بعد دحرجة املعلم حلجر النرد.

يقول املعلم ما يلي: تعاونوا مع زمالئكم املجاورين إليجاد طريقتني أو ثالث طرق لتجزئة هذا العدد إلى أجزاء أصغر. فّكروا في 
مجموعات من آحاد وعشرات. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم املجاورين لتحليل مكونات العدد احملدد. ثم رفع اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء.

يقول املعلم ما يلي: سنستمع إلى بعض الطرق التي استخدمتموها لتحليل مكونات العدد ـــــــــــــــــــــــــــــ.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء التالميذ الذين رفعوا اإلبهام إلى أعلى لكتابة عملهم. منذجة حتليل مكونات العدد مع توضيح اآلحاد 
والعشرات عند الضرورة.

مالحظة للمعلم: حتليل مكونات األعداد بهذه الطريقة يضع األساس إلعادة التجميع التي سيقوم بها التالميذ الحًقا، لذا تأكد من أنهم 
يفكرون في حتليل مكونات العدد باعتباره عملية إنشاء مجموعات متنوعة من اآلحاد والعشرات.

4. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. واآلن سوف تعملون مبفردكم. سأحضر إلى كل واحد وزميله حجَر نرد. َدحرجوا حجر النرد 
وسّجلوا العدد الظاهر. بعد ذلك تعاونوا مًعا إليجاد طريقتني أو ثالث طرق لتحليل مكونات العدد. توجد في الكتاب فراغات 

كافية حلل أربع مسائل. ميكنكم احلصول على أعواد القيمة املكانية الستخدامها إذا أردمت.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع حجري نرد على كل تلميذْين.

يقوم التالميذ مبا يلي: االستفادة من الوقت املتبقي من وقت جزء "تعلّم" في تكوين األعداد وحتليل مكونات األعداد.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ أثناء تكوين األعداد وحتليل مكونات األعداد. توفير أدوات لعب ملموسة ملساعدة التالميذ 
على حتليل مكونات األعداد.

الصف الثاني االبتدائي70

الدرس 94: التطبيق

اإلرشادات: اختر عدًدا وسّجله في املربع. ثم سّجل ثالث طرق مختلفة لتجزئة ذلك العدد إلى أعداد مضافة أصغر على 
اخلطوط املوضحة.

.1

.2

.3

.4
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نة من 3 أرقام وحتليل مكونات  مالحظة للمعلم: نشاط إثرائي: أعِط حجر نرد ثالًثا للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا. اطلب منهم تكوين أعداد مكوَّ
تلك األعداد.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم في حتليل مكونات األعداد. من فضلكم ضعوا أدواتكم في أماكنها املخصصة، واحتفظوا 
بكتاب التلميذ.

مالحظة للمعلم: في وقت نشاط "تأّمل"، يكتب التالميذ عن ملاذا قد يكون من املفيد القدرة على جتزئة األعداد إلى مجموعات مختلفة.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 94: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 94: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: تدربنا اليوم على جتزئة - أو حتليل مكونات - األعداد إلى أعداد مضافة أصغر. في وقت نشاط "تأّمل"، أريد 
منكم أن تفّكروا ملاذا قد يكون من املفيد جتزئة عدد كبير إلى أجزاء أصغر. هل ميكن أن يساعدكم في اجلمع أو الطرح؟ وكيف؟ 

أعطوا مثااًل. وسجلوا أفكاركم في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير ملدة دقيقة واحدة ثم اإلجابة على السؤال بالكتابة أو بالرسم في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل وقراءة بعض ما كتبه التالميذ في كراساتهم أثناء عملهم. هذا موضوع صعب، ولكن اإلجابة 
ستعطي نظرة جيدة عن طرق تفكير التالميذ. التحقق من قراءة كل ما كتبه التالميذ الحًقا. بعد 4 دقائق تقريًبا، يستخدم املعلم إشارة جذب 

االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا يا تالميذي األعزاء. من فضلكم، ضعوا القلم الرصاص وكتاب التلميذ في املكان املخصص 
وحّيوا بعضكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع القلم الرصاص وكتاب التلميذ في املكان اخملصص وحتية بعضهم.

71 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 94: كراس الرياضيات

ل ما تعلمَته. فّكر ملاذا قد يكون من املفيد جتزئة عدد كبير إلى أجزاء أصغر. وكيف ميكن أن يساعدك جتزئة  اإلرشادات: تأمَّ
العدد في اجلمع أو الطرح؟ أعِط مثااًل ملسألة سيكون من املفيد فيها جتزئة العدد ملساعدتك على حلها. عّبر عن إجابتك 

بالكتابة أو بالرسم.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 95
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة خمسة أعداد على السبورة: عددان مكونان من 3 أرقام، وعددان مكونان من رقمني، وعدد مكون من رقم 
واحد. استخدام نفس الرقم في كل عدد. كل يوم، يطرح املعلم سؤااًل واحًدا عن األعداد، كما يلي:

حّددوا الرقم املوجود في جميع األعداد اخلمسة برفع الرقم على األصابع، أو بامليل والهمس أو بااللتفات والتحدث. اطلب من  •
التالميذ بعد ذلك حتديد القيمة املكانية للرقم املذكور في كل عدد.

التدرب على حتليل مكونات العدد. •
مقارنة األعداد باستخدام عالمتي > و <. •
مقارنة قيمة الرقم املتشابه. •

يقوم التالميذ مبا يلي: إجابة األسئلة عن القيمة املكانية لألعداد.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تطبيق إستراتيجيات الرياضيات الذهنية في الطرح  •

باستخدام العشرات أو املئات.
استخدام إجابات الطرح املعروفة حلل املسائل  •

اجلديدة.

ْم ملصًقا يتضمن قوائم مبجموعات التالميذ )أو اكتبها على السبورة(. التخطيط لوضع 4 أو 5 تالميذ في كل  صمِّ
مجموعة.

اطبع مجموعات من بطاقات مجموعة املسائل املتسلسلة )مجموعة لكل مجموعة صغيرة من التالميذ(. راجع النماذج 
املتضمنة في نهاية دليل املعلم من بطاقات مجموعة املسائل املتسلسلة.

ركن رياضيات التقومي •مجموعة مسائل متسلسلة •
ملصق يحتوي على مجموعات صغيرة  •

)أو قائمة على السبورة(
مجموعات من بطاقات مجموعة  •

املسائل املتسلسلة )مجموعة واحدة 
لكل مجموعة مكونة من أربعة أو 

خمسة تالميذ(
مواد القيمة املكانية من الدرس 84 •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يحل التالميذ سلسلة من املسائل املرتبطة ببعضها. فإيجاد اإلجابة على املسألة األولى ينبغي أن يساعد 
التالميذ على إيجاد اإلجابة على املسألة الثانية، وهكذا. والهدف من ذلك هو جعل التالميذ يستخدمون طرق الرياضيات الذهنية في حساب 
اإلجابات. قد تتطلب املسألة األخيرة في السلسلة إعادة التجميع، ولكن ينبغي أن يكون التالميذ قادرين على إيجاد ناجت الطرح ذهنًيا من 

املسائل السابقة. يأخذنا هذا التدريب إلى الدرس 96، حيث يتم تناول إعادة التجميع مع الطرح. من املهم طلب املعلم املستمر من التالميذ 
التفكير فيما يعرفونه عند الطرح والربط الدائم بعائالت احلقائق التي درسوها سابًقا والربط بالعالقة العكسية بني اجلمع والطرح.

1. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة املسائل التالية على السبورة. هذه مجموعة مسائل متسلسلة. مجموعة املسائل املتسلسلة هي مجموعة من 
ثالث مسائل أو أكثر َتستخدم حقائق معروفة من املسائل األولى لإلجابة على مسألة أكثر صعوبة.

94 - 10 = ـــــــــــــــــ
94 - 20 = ــــــــــــــــ
94 - 40 = ـــــــــــــــ
94 - 44 = ــــــــــــــ

ى هذه املسائل مجموعة مسائل متسلسلة. فهي سلسلة من املسائل  يقول املعلم ما يلي: يوجد على السبورة أربع مسائل. ُتسمَّ
املرتبطة ببعضها. كل مسألة تساعد على معرفة حل املسألة األخرى. التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وانظروا ما إذا كان ميكنكم 

حل كل مسألة ذهنًيا. تناقشوا في كيفية ارتباط كل مسألة باملسألة التي قبلها. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى  عند االنتهاء. سأمنحكم 
دقيقتني.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم املجاورين حلل املسائل املتسلسلة ذهنًيا. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء.

يقوم املعلم مبا يلي: االنتظار ملدة دقيقتني حتى ينتهي الزمالء املجاورون ويرفعون اإلبهام إلى أعلى.

يقول املعلم ما يلي: عندما أذكر كل مسألة، قوموا بامليل والهمس بناجت الطرح.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى كل مسألة واحدة تلو األخرى وقراءتها مع كتابة إجابات التالميذ )الصحيحة(.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس بناجت الطرح لكل مسألة.

يقول املعلم ما يلي: رائع. املسائل الثالث األولى تتضمن طرح مجموعات من 10 فقط. تذكروا أننا عندما نطرح العشرات، فإن 
الرقم املوجود في خانة اآلحاد يبقى هو نفسه والرقم املوجود في خانة العشرات يزيد أو ينقص. املسألة الرابعة هي طرح اآلحاد 

والعشرات. ارفعوا أيديكم إذا كان ميكنكم شرح كيف ميكن أن يساعدنا حل املسألة الثالثة في حل املسألة الرابعة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يتناقش التالميذ الذين مت اختيارهم في كيف أن حل املسألة 94 - 40 
ميكن أن يساعد في حل املسألة 94 - 44.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 94 - 45 على السبورة.

2. يقول املعلم ما يلي: جيد. لقد كتبَت مسألة أخرى اآلن على السبورة. انظروا إلى املسألة األخيرة وقوموا بامليل والهمس بناجت 
الطرح حسب اعتقادكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 49.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا رغبتم في شرح الطريقة التي عرفتم بها أن ناجت طرح 94 - 45 هو 49. كيف ميكن 
أن تساعد املسألة 94 - 44 في حل املسألة 94 - 45؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: جيد. 94 - 44 = 50، لذا عندما نطرح 1 آخر — أي نطرح 45 — فينبغي أن تكون اإلجابة أقل من 50 مبقدار 
واحد، أي 49.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام خط أعداد أو مخطط 120 للشرح.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقول املعلم ما يلي: عندما قفزنا للخلف مبقدار 44، توقفنا عند 50. إذا قفزنا أو قمنا بالعد التنازلي مبقدار 45 - أي قفزة واحدة 
أخرى بعد 44 - فسنتوقف عند العدد 49.

مالحظة للمعلم: رمبا يريد بعض التالميذ العد التصاعدي بدًءا من 44، والذي مت متثيله في الدرس 92، أو رمبا يريدون القفز للخلف مبقدار 
40 مباشرة إلى العدد 54. إذا حدث ذلك، فناقش هذه احللول. ومع ذلك، بناًء على مجموعة املسائل املتسلسلة، فمعظم التالميذ سيواصلون 

طرح مجموعات بقيمة 10 من مسألة إلى التي تليها. ليس خط األعداد ومخطط 120 سوى منوذجني مرئيني ملا يفعلونه ذهنًيا.

3. يقول املعلم ما يلي: حسًنا، لنجّرب حل مجموعة مسائل متسلسلة أخرى مًعا. بعدما أكتب املجموعة، سأشير إلى كل مسألة 
وسوف تقومون بامليل والهمس بناجت الطرح.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة سلسلة املسائل التالية على السبورة:
150 - 10 = ـــــــــــــــــ
150 - 20 = ــــــــــــــــ
150 - 50 = ــــــــــــــــ
150 - 100 = ــــــــــــــــ

اإلشارة إلى كل مسألة وكتابة ميل التالميذ وما يهمسون به.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 140، 130، 100، 50.

يقوم املعلم مبا يلي: إضافة 150 - 99 = ــــــــــــــــــــ إلى القائمة. الطلب من التالميذ امليل والهمس بناجت الطرح. كّرر عملية خط األعداد 
من أعلى بالبدء من 150 - 100 ثم 150 - 99، إذا كان ذلك ضرورًيا للتالميذ.

4. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. 150 - 99 يساوي واحد أقل من 150 - 100، وبالتالي ناجت الطرح يساوي 51. 

اآلن حان دوركم في العمل على بعض املسائل املتسلسلة في مجموعة صغيرة. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى 
صفحة الدرس 95: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 95: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: ستحصل كل مجموعة من التالميذ على مجموعة من بطاقات املسائل املتسلسلة. ليحاول كل منكم حل 
املسائل املكتوبة على البطاقات مبفرده، ولكن يجب أن تدعم املجموعُة بعضها البعض عند احلاجة.  كذلك، إذا أكملَت أنت وفرد 

آخر في مجموعتك نفس البطاقة، ميكنكما مراجعة عملكما مًعا.

ل احلرف واإلجابات على مسائل الطرح. مجموعتك مكتوبة على السبورة. يوجد على كل بطاقة حرف. سجِّ

يقوم املعلم مبا يلي: عرض بطاقة وصفحة التطبيق. اإلشارة إلى اجملموعات ليرى التالميذ ويوجههم للعثور على مجموعاتهم واجللوس مًعا.

يقوم التالميذ مبا يلي: العثور على اجملموعة واجللوس مًعا.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع مجموعات بطاقات املسائل املتسلسلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل على نشاط بطاقات املسائل املتسلسلة طوال الوقت املتبقي من وقت تعلّم. كتابة احلرف املكتوب 
على البطاقة ونواجت الطرح في كتاب التلميذ. مراجعة اإلجابات مع اآلخرين في اجملموعة ملعرفة ما إذا كانت اإلجابات متشابهة.

مالحظة للمعلم: بطاقات املسائل املتسلسلة مختلفة اختالًفا بسيًطا. تبدأ البطاقات من "أ" إلى "د" بطرح 10 والتقدم في منط مشابه للمسائل 
املتسلسلة التي متت منذجتها. وتبدأ البطاقات من "هـ" إلى "ح" بطرح 10 أو 100، وتختلف في الوسط، وتنتهي بتالميذ يجب عليهم إيجاد ناجت 
طرح بقيمة 2 أو 3 من املسألة السابقة. تتطلب البطاقة "ح" طرح مئات وعشرات، لذا فهي البطاقة األكثر صعوبة. لم يتم منذجة هذا خالل 
الدرس، ولكن التالميذ الذين يفهمون العملية وطريقة عمل املسائل املتسلسلة قد يجتازون هذا التحدي. أما بالنسبة للتالميذ الذين يواجهون 

صعوبة، فوّفر لهم مخططات 120 أو خطوط أعداد أو أدوات لعب للقيمة املكانية لدعم فهمهم.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ وهم يحلون املسائل. عرض املساعدة على التالميذ إذا لزم األمر. استخدام إشارة جذب 
االنتباه عند انتهاء مدة "تعلَّم".

الصف الثاني االبتدائي72

الدرس 95: التطبيق

اإلرشادات: اختر بطاقة "مجموعة مسائل" ثم سجل حرف البطاقة وحل املسائل. 

البطاقة
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مالحظة للمعلم: أثناء وقت نشاط "تأّمل"، يفكر التالميذ في طريقة متّكنهم من حل مسألة َتستخدم إعادة التجميع إذا لم يكن معهم مجموعة 
مسائل متسلسلة توجههم.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 95: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 95: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: استكشفنا اليوم املسائل املتسلسلة واستخدمنا اإلجابة على كل مسألة كوسيلة تساعدنا على معرفة اإلجابة 
على املسألة التالية. معظم تلك املسائل كانت تتضمن طرح 10 أو 100، ولكن املسألة األخيرة طلبت منا التفكير في طرح اآلحاد 

والعشرات. استخدمنا املسألة السابقة لتساعد في حل املسألة األخيرة ذهنًيا. على سبيل املثال، 93 - 33 = 60، وبالتالي 
93 - 34 يساوي 59. ولكن كيف ميكنكم حل املسألة 93 - 34 إذا لم تكن معكم مسألة مساِعدة قبلها؟ ما اإلستراتيجية التي 

روا بالكتابة أو بالرسم عن أفكاركم في كتاب التلميذ. روا ملدة دقيقة ثم عبِّ ستستخدمونها إليجاد ناجت الطرح؟ فكِّ

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير ملدة دقيقة واحدة ثم اإلجابة على السؤال بالكتابة أو بالرسم في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ من دقيقة إلى دقيقتني لإلجابة عن السؤال. التأكد من استغراق الوقت الكافي لقراءة جميع تأّمالت 
التالميذ ملعرفة طريقة تفكيرهم في إستراتيجيات الطرح قبل دراستهم الدرس 96.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا يا تالميذي األعزاء. قمتم بعمل رائع في استخدام املسائل املتسلسلة حلل املسائل اجلديدة. في 
درس الرياضيات القادم، ستتعلمون كيفية حل بعض مسائل الطرح باستخدام إعادة التجميع التي تعلمناها بالفعل مع اجلمع. 

ضعوا كتاب التلميذ واألقالم الرصاص في أماكنها املخصصة.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتاب التلميذ واألقالم الرصاص في أماكنها اخملصصة.

الصف الثاني االبتدائي74

الدرس 95: كراس الرياضيات

ل ما تعلمَته. كيف حتل مسألة طرح إذا لم يسبقها مجموعة مسائل؟ عّبر عن أفكارك بالكتابة أو  اإلرشادات: تأمَّ
بالرسم.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: رأيت عماًل رائًعا للغاية اليوم. أعيدوا بطاقاتكم إلّي وعودوا إلى مقاعدكم جلزئية تأّمل. ستحتاجون كتاب 
التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: إرجاع األدوات إلى أماكنها اخملصصة والعودة إلى مقاعدهم.
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نظرة عامة الدرس 96
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: اليوم في نهاية رياضيات التقومي، يبدأ التالميذ في مراجعة خواص األشكال ويستمرون في هذا املوضوع خالل الدروس اإلرشادات

ن اإلضافي من رياضيات  األربعة القادمة. سيساعد هذا في دعمهم في مسائل الكسور التي سنتناولها في الفصل التالي. تذّكر أن هذا املكوِّ
التقومي يجب أن يستغرق بضع دقائق فقط. والغرض منه هو مراجعة التالميذ السريعة للمفاهيم.

1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: خالل دروس الرياضيات اخلمسة األخيرة، راجعنا مفاهيم القيمة املكانية. وخالل الدروس اخلمسة القادمة، 
سنراجع بعض األشكال ثنائية األبعاد وخواصها أو خصائصها. سأرسم أربعة أشكال لنناقشها اليوم.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم أو إلصاق أربعة أشكال مختلفة ثنائية األبعاد على السبورة. استخدام مجموعة متنوعة من األشكال كل يوم، مبا 
في ذلك املثلثات واألشكال الرباعية واألشكال اخلماسية واألشكال السداسية. ال بأس من تناول نوعني مختلفني من املثلثات في يوم واحد أو 

شكلني رباعيني.
استخدام عصّي األسماء، واختيار التالميذ للقيام بشيء أو أكثر مما يلي: •
حتديد األشكال األربعة. •
توضيح عدد األضالع والرؤوس في كل شكل. •
مقارنة األشكال. هل توجد أشكال متشابهة: شكالن رباعيان مختلفان أو مثلثان مختلفان؟ •
تصنيف األشكال وفًقا خلواصها. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
استخدام مناذج القيمة املكانية إلعادة التجميع  •

والطرح.
طرح األعداد املكّونة من رقمني بطريقة إعادة التجميع. •
تعريف إعادة التجميع. •

أنشئ جدول قيم مكانية لآلحاد-العشرات-املئات الستخدامه 
في النمذجة.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
جدول قيم مكانية  •

لآلحاد-العشرات-املئات
مواد القيمة املكانية من الدرس 84 •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، َيستخدم التالميذ األعواد )احلزم واألعواد الفردية( إلى جانب جداول القيم املكانية للطرح مع إعادة 
التجميع. يفك التالميذ فعلًيا حزمة من عشرة لتكوين 10 آحاد. هذا يضع األساس عند التالميذ لفهم إعادة التجميع. ميارس التالميذ إعادة 

التجميع في مجموعات صغيرة.

إن استخدام النماذج والقيمة املكانية حلل املسائل يساعد التالميذ في إنشاء النماذج اجملردة واستخدامها، وهي ممارسة مهمة في التفكير 
احلاسوبي. امنح التالميذ فرًصا متعددة الستكشاف استخدام النماذج املادية ورسومات القيمة املكانية. َوَضْع في حسبانك إعداد مكان 

ْر مواد ومسائل تدريبية. وإن أمكن، فضع مفتاًحا لإلجابات بحيث ميكن للتالميذ التحقق من عملهم وتصحيحه. سيجد  لتعلم الرياضيات ووفِّ
الكثير من التالميذ أن التدريب املستقل اإلضافي ذو قيمة عالية )خللّوه من الضغط من الزمالء أو من التقييم بالدرجات(.

1. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة مجموعة املسائل املتسلسلة التالية على السبورة:
150 - 10 = ــــــــــــــ
150 - 20 = ـــــــــــــ
150 - 50 = ـــــــــــــ
150 - 100 = ـــــــــــــ
150 - 99 = ــــــــــــ

يقول املعلم ما يلي: التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين عما تتذكرونه عن املسائل املتسلسلة. كيف تساعدنا املسائل 
املتسلسلة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى زمالئهم املجاورين عما تعلّموه عن املسائل املتسلسلة.

يقول املعلم ما يلي: عندما قمنا بحل هذه املسألة املتسلسلة في درس الرياضيات األخير، كان من السهل حل كل مسألة ألنه كان 
ميكننا استخدام اإلجابات التي توصلنا إليها بالفعل في حل املسائل اجلديدة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة اإلجابات على السبورة أثناء التفكير بصوت مرتفع في كل مسألة.

يقول املعلم ما يلي: نعلم أن 150 - 10 = 140؛ و150 - 20 = 130؛ و150 - 50 = 100؛ و150 - 100 = 50. بدون هذه اإلجابات، تكون املسألة 
األخيرة، 150 - 99، صعبة ألنه عندما نحاول حلها، جند أن في خانة اآلحاد 0 - 9. لنتخيل أن هذه قطع بسكويت. هل ميكنكم 

تناول 9 قطع بسكويت في حني يوجد 0 قطعة بسكويت في الطبق؟

يقوم التالميذ مبا يلي: القول مًعا: ال.

يقول املعلم ما يلي: كيف قمنا بحل هذا في درس الرياضيات األخير؟ أخبروا زمالءكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: إخبار زمالئهم املجاورين بطريقة حلهم لهذه املسألة أمس.

يقول املعلم ما يلي: اتبعنا النمط إليجاد ناجت الطرح. إذا كنا نعرف أن 150 - 100 = 50، فإننا لكي نحل 150 - 99، نحتاج إلى طرح 
واحد أقل فقط. 150 - 99 = 51. استخدمنا مجموعة املسائل املتسلسلة لتساعدنا في التوصل إلى احلل. ولكن كيف ميكننا حل 
هذه املسألة إذا لم تكن معنا مجموعة مسائل متسلسلة تساعدنا؟ ماذا تفعلون إذا طلبُت منكم حل هذه املسألة: 82 -57؟ قوموا 

بتبادل األفكار مع زمالئكم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 82 - 57 = _____ على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: تبادل األفكار مع زمالئهم املجاورين عن كيفية حل املسألة.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات

رسم شكل مختلف يتميز بخواص مشابهة. على سبيل املثال، إذا مت رسم مستطيل، فاطلب من التالميذ رسم شكل رباعي مختلف  •
له أربعة أضالع وأربعة رؤوس.

املناقشة فيما إذا كان من املمكن تقسيم أحد األشكال إلى شكلني أصغر حجًما. )ميكن إنشاء مثلثني من مستطيل أو مربع؛ وميكن  •
تقسيم الشكل السداسي املنتظم إلى شكلّي شبه منحرف أو ستة مثلثات.(

يقوم التالميذ مبا يلي: يجيب التالميذ الذين مت اختيارهم على أسئلة عن األشكال.
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2. يقول املعلم ما يلي: احلل هو إعادة التجميع. لنلِق نظرة على طريقة إعادة جتميع مسألة طرح. افتحوا كتاب الرياضيات 
للتالميذ على صفحة الدرس 96: التطبيق. ستعملون في مجموعات. خذوا الكتب واألقالم الرصاص معكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 96: التطبيق.

يقوم املعلم مبا يلي: تقسيم التالميذ إلى مجموعات مكونة من أربعة أفراد.

دة. يقوم التالميذ مبا يلي: اجللوس في مجموعات محدَّ

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع مواد القيمة املكانية )حزم األعواد واألعواد الفردية( على التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: يوجد في الكتاب جدول قيمة مكانية. أول شيء أود منكم القيام به بالتعاون مع مجموعاتكم هو استخدام 
اإلستراتيجيات التي كنا نتدرب عليها خالل األيام القليلة املاضية لتكوين العدد 82 باستخدام أعواد وجدول القيمة املكانية. وما 

أن تنتهي مجموعة من إنشاء العدد 82، ترفع أيديها.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع اجملموعة إلنشاء العدد 82 باستخدام األعواد. رفع أيديهم حني ينتهون.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء مجموعة ملشاركة إجابتها.

يقول املعلم ما يلي: رائع. ميكننا عرض العدد 82 في صورة 8 عشرات و2 من اآلحاد.

مالحظة للمعلم: أنتم تقومون بنمذجة املسألة باستخدام األعواد، وبالتالي ميكنكم فك احلزم مادًيا إلعادة جتميعها. الهدف من الرسومات 
التالية هو مساعدتكم على التمثيل؛ ولن ترسموها في هذا الدرس.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة املسألة باستخدام احلزم من 10 )العشرات( واألعواد الفردية )اآلحاد(. وضع األعواد في جدول القيمة 
املكانية.

يقول املعلم ما يلي: اآلن نحن بحاجة إلى كتابة العدد الثاني في مسألة الرياضيات التي معنا في اجلدول. 82 - 57. احتفظوا 
بنموذجكم للعدد 82 أعلى جدول القيمة املكانية. كان ذلك أول عدد مت حتديده، لذا يكون في األعلى. الحظوا أنه رقم كبير أيًضا. 
عندما نطرح، فالعدد األكبر دائًما ينتقل إلى أعلى. في األسفل، سأكتب 57. سأكتب العدد 5 في عمود العشرات والعدد 7 في عمود 

اآلحاد.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة كتابة املسألة في املكان الصحيح في اجلدول.

يقول املعلم ما يلي: اآلن حان وقت الطرح. لنبدأ باآلحاد. ماذا يساوي 2 - 7؟ ارفعوا أيديكم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لإلجابة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: نعم، ال ميكننا طرح 7 من 2. نحتاج إلى إعادة التجميع. تذكروا أنه عندما قمنا بإعادة التجميع مع اجلمع، 
ا عشرة جديدة. حسًنا، عندما نقوم بإعادة التجميع مع الطرح، نأخذ حزمة من حزم العشرات وجنّزئها إلى   أخذنا 10 آحاد وكّونَّ

10 آحاد. شاهدوا ما أقوم به أواًل.

75 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 96: التطبيق

ات
مئ

ات
شر

ع
حاد

آ

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

5 7



الفصل 4 189

يقوم املعلم مبا يلي: أخذ حزمة من حزم العشرات وفكها ليعرض 10 آحاد.

 يقول املعلم ما يلي: أخذت حااًل إحدى احلزم الثمانية وفّككتها إلى 10 آحاد. واآلن، إذا نظرنا إلى عمود اآلحاد، فسنرى أن معنا 
12 - 7. ماذا يساوي 12 - 7؟ أروني اإلجابة بأصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع 5 أصابع.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 5 على السبورة في خانة اآلحاد: 82 - 57 = 5 ـــــــــــ 

يقول املعلم ما يلي: حسًنا. واآلن، لنطرح العشرات. معنا 7 عشرات - 5 عشرات. ماذا يساوي 7 – 5؟ أروني اإلجابة بأصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع إصبعني.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 2 على السبورة في خانة العشرات: 82 - 57 = 25.

يقول املعلم ما يلي: سوف نقرأ مسألة الطرح التي معنا سوًيا:

يقوم التالميذ مبا يلي: القراءة بصوت مرتفع مع املعلم: 82 - 57 = 25.

3. يقول املعلم ما يلي: قمنا حااًل بإعادة جتميع مسألة الطرح. هل تعتقدون أنه ميكنكم حل إحدى املسائل مبفردكم مع 
املجموعة؟  لنجرب حل املسألة 44 - 19 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 44 - 19 = ___ على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: تعاونوا كمجموعة. كّونوا العدد األول باستخدام مواد القيمة املكانية. قرروا ما إذا كنتم بحاجة إلى إعادة 
التجميع. فإذا كنتم بحاجة إليه، فقوموا بإعادة التجميع ثم اطرحوا إليجاد ناجت الطرح. ارفعوا أيديكم عندما تنتهون حتى أعلم 

أنكم انتهيتم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع مجموعتهم حلل مسألة إعادة التجميع باستخدام مواد القيمة املكانية.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل لتقدمي املساعدة عند احلاجة. التعبير عن الشكر للمجموعات التي تنتهي من عملها وترفع أيديها. 
التجول في الفصل والتحقق من عمل اجملموعات بعد انتهائهم.

 مالحظة للمعلم: اطلب من اجملموعات التي تنتهي مبكًرا حل مسألة طرح أخرى حلل تلك التي تتطلّب إعادة التجميع مثل 61 - 27 أو 
84 - 35، ويكون ذلك مبثابة نشاط إثرائي.

ر املجهود الذي بذلتموه في العمل من أجل تعّلم الطرح بطريقة إعادة  يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل جماعي رائع اليوم. ُأقدِّ
التجميع. ميكنكم العودة إلى مقاعدكم اآلن. رجاًء ضعوا حزم العشرات مع بعضها مجدًدا. حينما تنتهون، أحِضروا إلّي مواد 

القيمة املكانية التي معكم. حتتاجون كتاب التلميذ للتأمل.

مئات عشرات آحاد

5 7



190 الفصل 4

مالحظة للمعلم: يتأمل التالميذ في عملية الطرح بطريقة إعادة التجميع ويكتبون أفكارهم في كتاب الرياضيات للتالميذ.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 96: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 96: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: استخدمنا اليوم حزم األعواد واألعواد الفردية لتساعدنا في حل مسائل الطرح بطريقة إعادة التجميع. وفي 
ف كل منكم إعادة التجميع بأسلوبه. اكتبوا تعريفكم. ميكنكم استخدام كلمات أو أرقام أو صور. وقت نشاط "تأّمل" اليوم، أود أن يعرِّ

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة تعريف إلعادة التجميع في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار بعض التالميذ ملشاركة تعريفاتهم مع الفصل، إذا سمح الوقت.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم تعريفاتهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: أفكار رائعة. ميكنكم وضع كتب التلميذ في أماكنها املخصصة، فقد انتهينا من عمل اليوم. حّيوا أنفسكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتب التلميذ في أماكنها اخملصصة. وحتّية أنفسهم.

الصف الثاني االبتدائي76

الدرس 96: كراس الرياضيات

ل ما تعلمَته. عّرف إعادة التجميع بأسلوبك. عبر عن أفكارك بالكلمات و األرقام و الصور. اإلرشادات: تأمَّ

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 97
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لنلِق نظرة اليوم على أربعة أشكال جديدة.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم أو إلصاق أربعة أشكال مختلفة ثنائية األبعاد على السبورة. استخدام مجموعة متنوعة من األشكال كل يوم، مبا 
في ذلك املثلثات واألشكال الرباعية واألشكال اخلماسية واألشكال السداسية.

استخدام عصّي األسماء، واختيار التالميذ للقيام بشيء أو أكثر مما يلي: •
حتديد األشكال األربعة. •
توضيح عدد األضالع والرؤوس في كل شكل. •
مقارنة األشكال. هل توجد أشكال متشابهة: شكالن رباعيان مختلفان أو مثلثان مختلفان؟ •
تصنيف األشكال وفًقا خلواصها. •
رسم شكل مختلف يتميز بخواص مشابهة. على سبيل املثال، إذا مت رسم مستطيل، فاطلب من التالميذ رسم شكل رباعي مختلف  •

له أربعة أضالع وأربعة رؤوس.
املناقشة فيما إذا كان من املمكن تقسيم أحد األشكال إلى شكلني أصغر حجًما. )ميكن إنشاء مثلثني من مستطيل أو مربع؛ وميكن  •

تقسيم الشكل السداسي املنتظم إلى شكلّي شبه منحرف أو ستة مثلثات.(

يقوم التالميذ مبا يلي: يجيب التالميذ الذين مت اختيارهم على أسئلة عن األشكال.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
استخدام مناذج القيمة املكانية إلعادة التجميع  •

والطرح.
طرح األعداد املكّونة من رقمني بطريقة إعادة التجميع. •
تطبيق إستراتيجيات لتقدير ناجت الطرح. •

ال حاجة لتحضير جديد.

ناجت الطرح •
املطروح منه •
الطرح •
املطروح •

ركن رياضيات التقومي •
جدول قيم مكانية  •

لآلحاد-العشرات-املئات
مواد القيمة املكانية من الدرس 84 •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يعتمد التالميذ على معرفتهم السابقة بإعادة التجميع في الطرح من خالل جمع الرسومات إلى مناذج إعادة 
التجميع التي معهم. سيمثل هذا حتواًل مهًما للتالميذ حيث ينتقلون من استخدام منوذج ملموس )األعواد( إلى منوذج مجرد بشكل أكبر من 

ْع التالميذ على استخدام ما تعلّموه عن إعادة التجميع في اجلمع ليساعدهم في إعادة التجميع في الطرح. خالل الرسم. شجِّ

يجمع هذا الدرس بني ممارسة التفكير احلاسوبي إلنشاء أشكال مجردة واستخدامها. وقد استعدَّ التالميذ لهذا الدرس مبرور الوقت من 
خالل التعّرف على أدوات لعب ملموسة وحتويلها إلى رسومات مجّردة. وقد تدربوا أيًضا على إعادة التجميع خالل رياضيات التقومي، رغم 

أنهم رمبا لم يكونوا على معرفة بحقيقة ما يفعلونه. اآلن، ُيطلب من التالميذ ترجمة فهمهم لهذه النماذج إلى طريقة مجردة حلل مسائل 
الطرح باستخدام إعادة التجميع. تزيد اخلوارزمية من كفاءة التالميذ وجتّهزهم للتعامل مع خوارزميات أعقد في السنوات املقبلة )دون 

فقدان "الغرض" من إعادة التجميع(.

1. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة املسألة التالية على السبورة: 16 - 8 = ــــــــــــــــ.

يقول املعلم ما يلي: كيف ميكنكم حل هذه املسألة؟ فّكروا ملدة دقيقة ثم ارفعوا أيديكم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام وقت التفكير حلل املسألة. رفع األيدي لإلجابة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم إجابتهم 
مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: تفكير رائع. هناك طرق عديدة ميكننا من خاللها حل هذه املسألة. رمبا بدأ البعض عند 16 وقاموا بالعّد 
التنازلي إلى 8. ورمبا بدأ البعض عند 8 وقاموا بالعّد التصاعدي إلى 16. ورمبا استعان البعض مبعرفتهم بحقائق املضاعفات 

حلل هذه املسألة. هذه كلها طرق عظيمة للحل، وال يهم أي طريقة تستخدمها، فناجت الطرح دائًما يكون 8. 16 – 8 = 8.

يقوم املعلم مبا يلي: إضافة اإلجابة إلى املعادلة على السبورة: 16 – 8 = 8.

يقول املعلم ما يلي: ألن املسألة 16 - 8 تتضمن أرقاًما صغيرة، فمن السهل حلها ذهنًيا. ولكن حينما ُيطَلب منا طرح أرقام أكبر، 
فرمبا ال نستطيع حل املسألة ذهنًيا. رمبا نحتاج حينها إلى إعادة التجميع كما فعلنا أمس. اليوم سنتدرب على إعادة التجميع 
باستخدام مواد القيمة املكانية وجداول القيمة املكانية التي معنا. كما سنرسم املسألة. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ على 

صفحة الدرس 97: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 97: التطبيق.

2. يقول املعلم ما يلي: في كتاب التلميذ توجد مسائل وجدول قيمة مكانية. ستعملون في مجموعات. ما أن تعرفوا مجموعاتكم، 
انتقلوا للجلوس سوًيا. خذوا الكتب واألقالم الرصاص معكم.

يقوم املعلم مبا يلي: تقسيم التالميذ إلى مجموعات مكونة من أربعة أفراد.

دة ومعهم كتاب التلميذ والقلم الرصاص. يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى اجملموعات احملدَّ

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع مواد القيمة املكانية على كل مجموعة. كتابة املسألة التالية على السبورة: 173 - 48 = ـــــــــــــــــ.

يقول املعلم ما يلي: سيكون من الصعب جًدا حل هذه املسألة عن طريق العد التنازلي أو العد التصاعدي. لذا لنستخدم ما نعرفه 
عن إعادة التجميع للتوصل إلى احلل. ولكن قبل أن نحل املسألة، سوف ُنقّدر اإلجابة. ليكتب كل منكم تقديره في كتاب التلميذ. 

ميكنكم استخدام طريقة تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار أو طريقة التقريب.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة تقدير لإلجابة على املسألة 173 - 48 = ـــــــــــــــــ.

يقول املعلم ما يلي: رائع. عندما نحل املسألة، سنقارن ناجت الطرح مع تقديراتنا. اآلن ما الذي يجب علينا فعله أواًل حلل املسألة؟ 
قفوا لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف لإلجابة.

الصف الثاني االبتدائي78

الدرس 97: التطبيق

اإلرشادات: قّدر ناجت الطرح ثم استخدم جدول القيم املكانية لرسم وطرح وكتابة الناجت. ثم قارن بني الناجت 
وتقديرك. 

17348 –= .1

14829 –= .2

19477 –= .1

قّدر:  

قّدر:  

قّدر:  
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تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقول املعلم ما يلي: هذا صحيح. نحتاج إلى تكوين العدد األكبر. ُيسمى هذا العدد املطروح منه. اهمسوا بالعدد املطروح منه.تعلَّم )40 دقيقة(

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس: 173.

يقول املعلم ما يلي: نعم، 173 هو العدد األكبر. فهو العدد املطروح منه في هذه املسألة. استخدموا حزم األعواد واألعواد الفردية 
لتكوين هذا العدد في جدول القيمة املكانية في كتاب التلميذ. أرى 100 في العدد 173. اعرضوا لي بأصابعكم عدد حزم خانة 

العشرات التي حتتاجونها لتكوين 100.

يقوم التالميذ مبا يلي: عرض الرقم 10 بأصابعهم.

يقول املعلم ما يلي: نعم. لتكوين 100، اجمعوا 10 حزم من حزم خانة العشرات مًعا. ميكنكم ربطها برباط مطاطي مًعا إذا كنتم 
ترغبون في ذلك.

يقوم التالميذ مبا يلي: تكوين العدد 173 في جدول القيمة املكانية.

يقول املعلم ما يلي: اآلن بعد أن كّونتم العدد املطروح منه، سوف ُنعّبر عنه بالرسم. متثل الرسومات طريقة أخرى تساعدنا على 
معرفة األعداد. ارسموا في كتاب التلميذ وسأرسم على السبورة. تذكروا أننا سنرسم العدد 173 أعلى اجلدول الذي معنا ألنه كان 

العدد األول املعَطى لنا في املسألة، وهو العدد األكبر. عندما تطرحون، فالعدد األكبر، أو املطروح منه، دائًما ينتقل إلى أعلى.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم ما يلي على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. ما اخلطوة التالية؟ الوقوف لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف لإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: نعم. نحتاج إلى كتابة العدد الثاني في املسألة التي معنا: 48. هذا هو العدد الذي سنطرحه من 173. نسمي 
هذا العدد "املطروح". املطروح هو دائًما العدد األصغر في املسألة. اكتبوا 48 في جدول القيمة املكانية.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة العدد 48 في جدول القيمة املكانية في كتبهم.

يقوم املعلم مبا يلي: ملء اجلدول كما يلي:

يقول املعلم ما يلي: رائع، اآلن ميكننا الطرح. عندما نطرح، من أين نبدأ؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: خانة اآلحاد.

يقول املعلم ما يلي: نعم. معنا في خانة اآلحاد 3 - 8. ال ميكننا أخذ 8 إذا لم يكن معنا سوى 3، لذا علينا إعادة التجميع. تذّكروا 
أنه عند إعادة التجميع، نأخذ حزمة من حزم خانة العشرات ونفّككها إلى 10 في خانة اآلحاد. لنفعل ذلك اآلن.

يقوم التالميذ مبا يلي: تفكيك حزمة من حزم خانة العشرات وتكوين 10 في خانة اآلحاد.

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد
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يقول املعلم ما يلي: سأريكم طريقة رسم هذا. أواًل تشطبون حزمة من حزم خانة العشرات. والهدف من ذلك هو ضمان عدم عّد 
تلك احلزمة مع حزم خانة العشرات مرة أخرى. عليكم فعل الشيء نفسه في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: شطب حزمة من حزم خانة العشرات.

يقوم التالميذ مبا يلي: شطب حزمة من حزم خانة العشرات.

يقول املعلم ما يلي: عندما نفّكك تلك العشرة، تصبح 10 في خانة اآلحاد. ينبغي كتابة اآلحاد في خانة اآلحاد، لذا سأرسم اآلحاد 
اجلديدة في خانة اآلحاد. عليكم فعل الشيء نفسه أيضًا.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. اآلن يتضمن العدد 173 مائة واحدة و6 في خانة العشرات و13 في خانة اآلحاد. وال تزال القيمة 
173 رغم ذلك. واآلن حان وقت الطرح. اطرحوا واكتبوا ناجت الطرح في كتاب التلميذ. وعندما تنتهون، ارفعوا أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: احلل باستخدام الطرح. كتابة ناجت الطرح في كتاب التلميذ. ثم رفع األيدي عند االنتهاء.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ من التالميذ الذين يرفعون أيديهم لعرض عمله على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التلميذ الذي مت اختياره عمله على السبورة ويكتب ناجت الطرح إلكمال املعادلة: 173 - 48 = 125.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا تالميذي األعزاء. احتجنا الكثير من املجهود ولكننا توّصلنا إلى ناجت الطرح. لنقارن بني ناجت 
الطرح بتقديراتنا. هل كانت تقديراتكم قريبة؟ شاركوا إجاباتكم مع زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مقارنة ناجت الطرح بتقديراتهم واملشاركة مع زمالئهم املجاورين.

3. يقول املعلم ما يلي: اآلن، حان الوقت لتتدربوا مع مجموعاتكم. تذّكروا تقدير ناجت الطرح أواًل ومتثيل املسألة باستخدام مواد 
القيمة املكانية التي معكم وال تنسوا رسمها في جدول القيمة املكانية املوجود في كتاب التلميذ وإيجاد ناجت الطرح، وبعد ذلك 

مقارنة ناجت الطرح بتقديراتكم. ميكنكم البدء.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع اجملموعة حلل املسائل بالتقدير والنمذجة والرسم والطرح ومقارنة ناجت الطرح بتقديراتهم.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ملالحظة التالميذ ومساعدتهم عند احلاجة. عند انتهاء وقت جزئية تعلّم، استخدم إشارة جذب 
االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا تالميذي األعزاء. رجاًء أحضروا إلّي مواد القيمة املكانية التي معكم وعودوا إلى مقاعدكم. 
ستحتاجون كتاب التلميذ جلزء تأمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: إعطاء مواد القيمة املكانية للمعلم. العودة إلى مقاعدهم.

مئات عشرات آحاد
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ل للطرح باستخدام إعادة التجميع ويشاركون أفكارهم مع الفصل. مالحظة للمعلم: في وقت نشاط "تأمل"، يفكر التالميذ في أسلوبهم املفضَّ

1. يقول املعلم ما يلي: اليوم استخدمنا منوذجني مختلفني للمساعدة في حل مسائل الطرح بإعادة التجميع؛ أعواد القيمة 
املكانية والرسومات. فكروا قلياًل بهدوء في كل أسلوب. راجعوا أعمالكم إذا كنتم في حاجة إلى ذلك. أي أسلوب تفّضلون 

استخدامه؟ وملاذا؟ بعد دقيقة، ستناقشون أفكاركم مع زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير في األسلوب الذي يفّضلونه والسبب في ذلك.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد دقيقة واحدة، مطالبة بعض التالميذ مبشاركة أفكارهم مع زمالئهم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أفكارهم مع زمالئهم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا سمح الوقت، يطلب املعلم من بعض التالميذ مشاركة أفكارهم مع الفصل. كتابة املفاهيم اخلطأ حتى ميكنه 
تصحيحها.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم ما يفكرون به مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع اليوم يا تالميذي األعّزاء. ميكنكم وضع كتاب التلميذ في مكانه املخصص.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتبهم في األماكن اخملصصة.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 98
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لنلِق نظرة اليوم على أربعة أشكال جديدة.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم أو إلصاق أربعة أشكال مختلفة ثنائية األبعاد على السبورة. استخدام مجموعة متنوعة من األشكال كل يوم، مبا 
في ذلك املثلثات واألشكال الرباعية واألشكال اخلماسية واألشكال السداسية.

استخدام عصّي األسماء، واختيار التالميذ للقيام بشيء أو أكثر مما يلي: •
حتديد األشكال األربعة. •
توضيح عدد األضالع والرؤوس في كل شكل. •
مقارنة األشكال. هل توجد أشكال متشابهة: شكالن رباعيان مختلفان أو مثلثان مختلفان؟ •
تصنيف األشكال وفًقا خلواصها. •
رسم شكل مختلف يتميز بخواص مشابهة. على سبيل املثال، إذا مت رسم مستطيل، فاطلب من التالميذ رسم شكل رباعي مختلف  •

له أربعة أضالع وأربعة رؤوس.
املناقشة فيما إذا كان من املمكن تقسيم أحد األشكال إلى شكلني أصغر حجًما. )ميكن إنشاء مثلثني من مستطيل أو مربع؛ وميكن  •

تقسيم الشكل السداسي املنتظم إلى شكلّي شبه منحرف أو ستة مثلثات.(

يقوم التالميذ مبا يلي: يجيب التالميذ الذين مت اختيارهم على أسئلة عن األشكال.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
استخدام مناذج القيمة املكانية إلعادة التجميع  •

والطرح.
طرح أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام بطريقة إعادة  •

التجميع.
تطبيق إستراتيجيات لتقدير ناجت الطرح. •

ال حاجة لتحضير جديد.

ناجت الطرح •
املطروح منه •
الطرح •
املطروح •

ركن رياضيات التقومي •
جدول قيم مكانية  •

لآلحاد-العشرات-املئات
اختياري: مواد القيمة املكانية من  •

الدرس 84
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يتدرب التالميذ على الطرح بإعادة التجميع من خالل رسم مناذج القيمة املكانية للمطروح منه وطرح 
املطروح. ملراعاة الفروق بني التالميذ، ميكن ألولئك الذين يحتاجون إلى تدريب إضافي بنماذج ملموسة استخدام أدوات لعب القيمة املكانية 

املُستخَدمة في الدرس السابق.

1. يقول املعلم ما يلي: في درس الرياضيات األخير، استخدمنا األعواد كنماذج القيمة املكانية ورسمنا صور القيمة املكانية 
لتساعدنا على الطرح وإعادة التجميع. التِفتوا وحتدثوا إلى الزمالء املجاورين. اشرحوا خطوات إعادة التجميع والطرح 

باستخدام الرسم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى الزمالء املجاورين لشرح طريقة إعادة جتميع مسألة طرح برسمها.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار بعض التالميذ ملشاركة تفسيراتهم. ينبغي للتالميذ أن يذكروا رسم العدد األكبر، أو املطروح منه، كمجموعة 
من اآلحاد والعشرات، مع حتليل عشرة واحدة إلى عشرة آحاد ورسم اآلحاد اجلديدة والطرح إليجاد ناجت الطرح.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم تفسيراتهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمنا حتى اآلن بحل مسائل الطرح التي وجب علينا فيها إعادة جتميع عشرة واحدة لتكوين اآلحاد. اليوم 
سنحل مسائل الطرح التي يجب علينا فيها إعادة التجميع لتكوين عشرات. إذا لم توجد عشرات كافية للطرح، فمن أين ميكننا 

احلصول على عشرة في رأيكم؟ وكيف تعرفون ذلك؟ ارفعوا أيديكم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم وتفسيراتهم.

يقول املعلم ما يلي: يا للروعة، عظيم. نعم تذّكروا، 100 هي 10 مجموعات من 10. إذا لم تكن معنا عشرات كافية للطرح، ميكننا أخذ 
إحدى املئات وإعادة جتميعها إلى 10 عشرات.

2. يقول املعلم ما يلي: سوف نحل مسألة سوًيا. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 98: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتب التلميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 98: التطبيق.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة املسألة التالية على السبورة: 329 - 179 = ــــــــــــــــــ.

يقول املعلم ما يلي: توجد هذه املسألة في كتاب التلميذ. سنحّل هذه املسألة مًعا. قّدروا ناجت الطرح أواًل. ميكنكم استخدام طريقة 
التقريب أو طريقة تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار. ليكتب كل منكم تقديره في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: تطبيق طريقة تقدير وكتابة التقدير في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، لنرسم املسألة. تذّكروا أن املطروح منه، أو العدد األكبر، ينتقل إلى األعلى، بينما ينتقل املطروح، أو العدد 
األصغر، إلى األسفل.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ يساعدونه في الرسم على السبورة في حني يرسم التالميذ اآلخرون في 
كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يساعد التالميُذ الذين مت اختيارهم املعلَم في الرسم على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: يجب أن تبدو املسألة احمللولة بهذا الشكل:

الصف الثاني االبتدائي80

الدرس 98: التطبيق

اإلرشادات: قّدر ناجت الطرح. ثم ارسم املسألة واطرح واكتب ناجت الطرح، ثم قارن بني ناجت الطرح وتقديرك.

329179 –= .1

24563 –= .2

719257 –= .1

قّدر:  

قّدر:  

قّدر:  
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يقول املعلم ما يلي: اآلن بعد أن اكتمل الرسم، ميكننا حل املسألة. بدًءا بخانة اآلحاد، هل نحتاج إلى إعادة التجميع في اآلحاد؟ 
لَم أو لَم ال؟ ارفعوا أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يجيب التالميذ الذين مت اختيارهم على األسئلة.

يقوم املعلم مبا يلي: تصحيح أي مفاهيم خطأ عند الضرورة.

يقول املعلم ما يلي: هذا صحيح. ال نحتاج إلى إعادة جتميع خانة اآلحاد ألننا ميكننا طرح 9 آحاد من 9 آحاد. ما ناجت الطرح؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: صفر.

يقول املعلم ما يلي: أين ينبغي كتابة العدد 0؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: في خانة اآلحاد.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 0 في خانة اآلحاد: 329 - 179 = 0 ــــــــــــــ.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة 0 في خانة اآلحاد في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: لننتقل اآلن إلى خانة العشرات. هل نحتاج إلى إعادة التجميع لطرح العشرات؟ قفوا إذا كنتم تعتقدون أننا 
بحاجة إلى إعادة التجميع. اجلسوا جلسة القرفصاء إذا كنتم تعتقدون أننا لسنا بحاجة إلى إعادة التجميع.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف أو اجللوس جلسة القرفصاء.

يقول املعلم ما يلي: الواقفون إجابتهم صحيحة. ال ميكننا طرح 7 في خانة العشرات من 2 في خانة العشرات، لذا نحتاج إلى 
إعادة التجميع. أين نقوم بإعادة التجميع لنحصل على عشرات جديدة؟ ارفعوا اإلبهام إلى أعلى  إذا كنتم تعرفون اإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يجيب التالميذ الذين مت اختيارهم على األسئلة.

يقول املعلم ما يلي: نعم، نحصل على 10 عشرات جديدة بإعادة جتميع مائة. اآلن كما شطبنا عشرة في درسنا األخير وكّوّنا 10 آحاد، 
سنشطب مائة ونكّون 10 عشرات. معنا اآلن 2 في خانة املئات و12 في خانة العشرات و9 في خانة اآلحاد. ولكن ال يزال املجموع 

329. لنقسم مائة واحدة اآلن.

يقوم املعلم مبا يلي: شطب مائة واحدة وإعادة جتميعها إلى 10 عشرات.

يقول املعلم ما يلي: اآلن هل ميكننا حل 12 - 7؟ أروني اإلجابة بأصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: عرض 5 بأصابعهم.

يقول املعلم ما يلي: أين نكتب العدد 5؟ الوقوف لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف لإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: نعم، خانة العشرات. سأكتبه على السبورة. واكتبوه أنتم في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 5 في خانة العشرات. 329 - 179 = 50 ـــــــ.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة 5 في خانة العشرات في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: أخيًرا، لنطرح املئات. ملاذا ال َنُعّد املائة التي شطبناها؟

مئات عشرات آحاد

–
1 7 9
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يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لإلجابة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: هذا صحيح. لم تعد هذه املائة موجودة ألننا حّولناها إلى 10 عشرات. إًذا، معنا اآلن 2 في خانة املئات - 1 في 
خانة املئات. 2 - 1 = 1. أين نكتب العدد 1؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لإلجابة. يجيب التالميذ الذين مت اختيارهم على األسئلة.

يقوم املعلم مبا يلي: حل املسألة: 329 - 179 = 150.

يقوم التالميذ مبا يلي: حل املسألة في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: إًذا، 329 - 179 = 150. قارنوا ناجت الطرح بتقديراتكم. إذا كان احلل الذي توصلتم إليه قريًبا، فارفعوا أيديكم 
جتاهي.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم جتاه املعلم إذا كانت تقديراتهم قريبة من ناجت الطرح.

3. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. اآلن ستحلون ثالث مسائل طرح أخرى مبفردكم. ستحتاجون إلى إعادة التجميع إما في 
خانة اآلحاد أو خانة العشرات، لذا انتبهوا إلى األعداد. في كل مسألة، سُتقّدرون ناجت الطرح وترسمون املسألة وحتلونها، وبعد ذلك 
تقارنون ناجت الطرح بتقديراتكم. إذا احتجتم إلى أعواد القيمة املكانية، ميكنكم القدوم واحلصول عليها. وإال ينبغي رسم املسائل. 

ميكنكم البدء.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم أو استخدام مناذج القيمة املكانية امللموسة إلكمال مسائل الطرح في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل، ومساعدة التالميذ الذين يواجهون الصعوبات. تدوين أسماء التالميذ الذين يحتاجون إلى املزيد 
من الدعم والتالميذ الذين قد يستطيعون مساعدة زمالئهم.

مالحظة للمعلم: في وقت نشاط "تأمل"، يقارن التالميذ أعمالهم مع زمالئهم املجاورين. يقارن التالميذ تقديراتهم ورسوماتهم وإجاباتهم. 
الهدف هو تعزيز محادثات التالميذ عن العمليات وإستراتيجيات احلل واألخطاء لتحسني فهمهم.

1. يقول املعلم ما يلي: للتأمل في تعّلمكم، أود منكم مقارنة أعمالكم مع زمالئكم املجاورين. قارنوا تقديراتكم ورسوماتكم 
وإجاباتكم. هل هي متشابهة؟ إذا لم تكن متماثلة، فأيها صحيحة وملاذا؟ هل استخدمتم نفس طرق احلل؟

يقوم التالميذ مبا يلي: مقارنة أعمالهم مع زمالئهم املجاورين. حتديد األخطاء وتصحيحها.

وا زمالءكم املجاورين، وضعوا كتاب التلميذ في مكانه املخصص. يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. حيِّ

يقوم التالميذ مبا يلي: حتّية زمالئهم اجملاورين، ووضع كتاب التلميذ في مكانه اخملصص.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 99
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لنلِق نظرة اليوم على أربعة أشكال جديدة.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم أو إلصاق أربعة أشكال مختلفة ثنائية األبعاد على السبورة. استخدام مجموعة متنوعة من األشكال كل يوم، مبا 
في ذلك املثلثات واألشكال الرباعية واألشكال اخلماسية واألشكال السداسية.

استخدام عصّي األسماء، واختيار التالميذ للقيام بشيء أو أكثر مما يلي: •
حتديد األشكال األربعة. •
توضيح عدد األضالع والرؤوس في كل شكل. •
مقارنة األشكال. هل توجد أشكال متشابهة: شكالن رباعيان مختلفان أو مثلثان مختلفان؟ •
تصنيف األشكال وفًقا خلواصها. •
رسم شكل مختلف يتميز بخواص مشابهة. على سبيل املثال، إذا مت رسم مستطيل، فاطلب من التالميذ رسم شكل رباعي مختلف  •

له أربعة أضالع وأربعة رؤوس.
املناقشة فيما إذا كان من املمكن تقسيم أحد األشكال إلى شكلني أصغر حجًما. )ميكن إنشاء مثلثني من مستطيل أو مربع؛ وميكن  •

تقسيم الشكل السداسي املنتظم إلى شكلّي شبه منحرف أو ستة مثلثات.(

يقوم التالميذ مبا يلي: يجيب التالميذ الذين مت اختيارهم على أسئلة عن األشكال.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
طرح أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام بطريقة إعادة  •

التجميع.
الربط بني مناذج ملموسة ومجّردة إلعادة التجميع. •
تطبيق إستراتيجيات لتقدير ناجت الطرح. •

ال حاجة لتحضير جديد.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، يتعّرف التالميذ على خوارزمية للطرح باستخدام إعادة التجميع. تتطلب املسائل إعادة التجميع في خانة 
واحدة. يساعد هذا الدرس التالميذ على البدء في تكوين روابط بني عملية إعادة التجميع املادية وخوارزمية الطرح اجملّردة.

1. يقول املعلم ما يلي: قضينا عّدة أيام في العمل على الطرح بطريقة إعادة التجميع، وأنتم تتحسنون كثيًرا في ذلك. وبالرغم 
من ذلك، أدركنا منذ أيام عدة أنكم تستغرقون كثيًرا من الوقت في استخدام األعواد أو رسم الصور إلعادة التجميع وحل املسائل. 

ولذلك، علينا اكتساب كفاءة أكبر. وُيقصد بالكفاءة العمل بسرعة أكبر، واحلصول على إجابة صحيحة في الوقت نفسه.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة ما يلي على السبورة: 456 - 39 = ـــــــــــــــ. ثم كتابة املسألة على جدول اآلحاد-العشرات-املئات الكبير.

يقول املعلم ما يلي: اليوم سأريكم طريقة حل مسائل الطرح بطريقة إعادة التجميع باستخدام عملية حل املسائل. من أين نبدأ 
الطرح؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: في خانة اآلحاد.

يقول املعلم ما يلي: نعم، نبدأ الطرح من خانة اآلحاد. أمامنا 6 - 9. إذا كانت معنا 6 أقالم رصاص، فهل ميكننا أخذ 9 منها؟ 
ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون مشاركة تفكيركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: صحيح، ال ميكننا طرح 9 من 6، لذا يجب علينا إعادة التجميع. ليس معنا ما يكفي من اآلحاد، وبالتالي من 
أين نحصل عليها؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: خانة العشرات.

يقول املعلم ما يلي: نعم، خانة العشرات. جيد. معنا 5 عشرات. إذا كنا نستخدم األعواد، ميكننا تقسيم حزمة من حزم خانة 
العشرات لنكّون 10 آحاد. إذا كنا نرسم صورة، ميكننا شطب إحدى العشرات ورسم 10 مربعات آحاد صغيرة. سأقوم بفعل الشيء نفسه 

هنا، ولكن بدون أعواد أو رسومات. أواًل، سآخذ واحدة من العشرات. توجد 5 في خانة العشرات. إذا أخذُت واحدة، يصبح معي 4.

يقوم املعلم مبا يلي: شطب 5 وكتابة 4.

يقول املعلم ما يلي: اآلن علّي نقل هذه العشرة إلى خانة اآلحاد. ما مجموع 6 آحاد + 10 آحاد؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 16.

يقول املعلم ما يلي: جيد، إًذا سأكتب 1، وبالتالي ميكننا رؤية 16 آحاد هنا اآلن.

مئات عشرات آحاد

–

4 5 6

3 9

مئات عشرات آحاد

4

–

4 5 6

3 9

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم املعلم مبا يلي: إضافة 1 إلى العدد 6 في خانة اآلحاد.

يقول املعلم ما يلي: فما ناجت 16 - 9؟ أروني اإلجابة بأصابعكم.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ وقت قصير حلساب اإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع 7 أصابع.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 7 في خانة اآلحاد في صف اإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. لننتقل اآلن إلى خانة العشرات. معنا 4 عشرات - 3 عشرات. هل ميكننا طرح 3 من 4؟

يقوم التالميذ مبا يلي: القول مًعا: نعم.

يقول املعلم ما يلي: نعم، لسنا بحاجة إلعادة التجميع. فما ناجت 4 - 3؟ أروني اإلجابة بأصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع إصبع واحد.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 1 في خانة العشرات في صف اإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. لننظر اآلن إلى خانة املئات. ما ناجت 4 مئات - صفر مئات؟ أروني اإلجابة بأصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع 4 أصابع.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 4 في خانة املئات في صف اإلجابة.

مئات عشرات آحاد

4

–

4 5 16

3 9

مئات عشرات آحاد

4

–

4 5 16

3 9

7

مئات عشرات آحاد

4

–

4 5 16

3 9

1 7

مئات عشرات آحاد

4

–

4 5 16

3 9

4 1 7
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2. يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى املسألة. لقد قمُت بفعل الشيء نفسه متاًما على السبورة كما فعلنا باألعواد والرسومات، ولكني 
عرضت أمامكم العمل باستخدام األعداد. اآلن، سنحاول حل بعض املسائل مًعا. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى 

صفحة الدرس 99: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 99: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: هناك العديد من جداول اآلحاد-العشرات-املئات في كتابكم. سأعطيكم مسائل طرح. وعليكم كتابتها في 
جداول القيمة املكانية. بعد ذلك، سنعمل مًعا حلّلها. ارفعوا أيديكم لطرح أي أسئلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لطرح أسئلة، إذا لزم األمر.

 يقوم املعلم مبا يلي: توضيح اإلرشادات عند احلاجة. كتابة املسألة التالية على السبورة وفي جدول اآلحاد-العشرات-املئات: 
265 - 73 = ـــــــــــــــــ.

يقول املعلم ما يلي: اكتبوا هذه املسألة في جدول اآلحاد-العشرات-املئات في كتبكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة مسألة الطرح في جدول القيمة املكانية في كتبهم.

يقوم املعلم مبا يلي: التعاون مع التالميذ في كل خطوة، ومطالبتهم بإعطاء معلومات وإجابات )وعرض أعمالهم( كلما أمكن. ربط عملية 
إعادة التجميع بالنماذج املادية التي استخدمها التالميذ. تشجيع التالميذ على طرح األسئلة ومساعدة بعضهم بعًضا في فهم العملية. تكرار 

العملية على عدة مسائل تتضمن إعادة التجميع في خانة واحدة. فيما يلي بعض األمثلة.
145 - 562
46 - 638

17 - 43
82 - 347

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع املعلم حلل كل مسألة. إعطاء إجابات واإلجابة عن أسئلة عند اختيارهم. طرح أسئلة 
ومساعدة بعضهم بعًضا عند احلاجة. كتابة طريقة حلهم في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: في نهاية جزئية "تعلّم"، مطالبة التالميذ بترك كتاب الرياضيات للتالميذ مفتوًحا على درس اليوم جلزء "تأّمل".

81 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 99: التطبيق

اإلرشادات: تعاون مع معلمك حلل مسائل الطرح. سّجل طريقة حلك في اجلداول التالية.

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد
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مالحظة للمعلم: يتأمل التالميذ في عملهم في اجلمع والطرح بطريقة إعادة التجميع ويكتبون ما قد تعلّموه. يعطي هذا التدريب الفرصة 
للتالميذ للربط بني تعلّمهم في هذا الفصل والفصل األخير.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 99: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 99: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: تأملوا فيما تعّلمتموه عن اجلمع والطرح بطريقة إعادة التجميع. فّكروا في طريقة انتقالنا من التكوين 
والتحليل باستخدام األعواد إلى تصميم رسومات إلى استخدام األعداد. ماذا اكتشفتم؟ ما األمور التي ال تزال صعبة؟ فّكروا 

قلياًل، ثم سّجلوا أفكاركم في صفحة كراس الرياضيات. ميكنكم استخدام الكلمات واألعداد والصور.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة عن السؤال في كتاب التلميذ. كتابة أفكارهم باستخدام الكلمات واألعداد والصور.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل وقراءة بعض ما يكتبه التالميذ في كراساتهم أثناء كتابتهم. التأكد من قراءة كل ما كتبه التالميذ 
الحًقا. إعطاء معلومات مهمة عن تعلّم التالميذ فيما يتعلق بإعادة التجميع.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا يا تالميذي األعزاء. فلتحّيوا أنفسكم، ثم ضعوا كتاب التلميذ في مكانه املخصص.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتّية أنفسهم ووضع كتاب التلميذ في مكانه اخملصص.

83 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 99: كراس الرياضيات

ل ما تعلمَته. ما الذي اكتشفَته عن إعادة التجميع؟ ما الذي ال تزال تعاني من صعوبته في إعادة  اإلرشادات: تأمَّ
التجميع؟ فّكر قلياًل، عبر عن أفكارك بالكلمات و األرقام و الصور.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 100
املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: إنه الدرس املائة في الرياضيات يكّون التالميذ عشرة جديدة ثم يستكشفون أنهم بحاجة إلى إعادة جتميع العشرات لتكوين اإلرشادات

د من ربط هذه العملية بإعادة التجميع التي كان يقومون بها حلل مسائل اجلمع والطرح. مائة. تأكَّ

1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
درس اليوم هو املائة، لذا تأكدوا من التركيز على هذا اجلزء من التقومي واأليام الدراسية )خانات القيم املكانية، وضع دائرة على  •

مخطط 120، العّد بصوت مرتفع(
في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. اليوم  •

ستكون عليهم إعادة التجميع مرتني؛ األولى إلنشاء عشرة جديدة من 10 آحاد ثم إنشاء مائة جديدة من 10 عشرات.

2. يقول املعلم ما يلي: لنلِق نظرة اليوم على أربعة أشكال جديدة.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم أو إلصاق أربعة أشكال مختلفة ثنائية األبعاد على السبورة. استخدام مجموعة متنوعة من األشكال كل يوم، مبا 
في ذلك املثلثات واألشكال الرباعية واألشكال اخلماسية واألشكال السداسية.

استخدام عصّي األسماء، واختيار التالميذ للقيام بشيء أو أكثر مما يلي: •
حتديد األشكال األربعة. •
توضيح عدد األضالع والرؤوس في كل شكل. •
مقارنة األشكال. هل توجد أشكال متشابهة: شكالن رباعيان مختلفان أو مثلثان مختلفان؟ •
تصنيف األشكال وفًقا خلواصها. •
رسم شكل مختلف يتميز بخواص مشابهة. على سبيل املثال، إذا مت رسم مستطيل، فاطلب من التالميذ رسم شكل رباعي مختلف  •

له أربعة أضالع وأربعة رؤوس.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
مشاركة مجاميعهم خالل املائة درس. •
حتليل ما تعلّموه في الرياضيات خالل األيام املائة. •

جمع املواد )مشروعات التالميذ ووجباتهم اخلفيفة وما إلى ذلك( 
حسب ما يحتاجه االحتفال بالدرس املائة.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
مواد االحتفال بالدرس املائة •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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مالحظة للمعلم: في الدرس املائة، يشارك التالميذ مجاميعهم التي كانوا يعملون عليها منذ الدرس 91.

ز للغاية. إنه الدرس املائة. أشعر بحماس بالغ ملعرفة مجاميعكم خالل املائة درس. رجاًء  1. يقول املعلم ما يلي: اليوم هو يوم مميَّ
ليخرج كل منكم مجموعه ويعرضه على الطاولة أمامه. سنقوم بجولة في املعرض لنعرف مجموع كل واحد منكم. وانظروا كيف 

ميكنكم بسرعة عّد بعض تلك املجاميع.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في جولة في املعرض ملشاهدة مجاميع أصدقائهم خالل املائة درس. َعّد بعض منها.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ وقت للتجول والنظر إلى مجاميع املائة درس. التجول وسؤال التالميذ عن أعمالهم. تشجيع العائالت في 
حالة حضورهم على املشاركة في جولة في املعرض. في حالة توفير وجبات خفيفة للتالميذ، امنحهم بعض الوقت لتناولها بعد جولة في 

املعرض. إذا لم يتم توفير وجبات خفيفة، فاسحب عصّي األسماء الختيار التالميذ لتقدمي مجاميعهم إلى

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات

املناقشة فيما إذا كان من املمكن تقسيم أحد األشكال إلى شكلني أصغر حجًما. )ميكن إنشاء مثلثني من مستطيل أو مربع؛ وميكن  •
تقسيم الشكل السداسي املنتظم إلى شكلّي شبه منحرف أو ستة مثلثات.(

يقوم التالميذ مبا يلي: يجيب التالميذ الذين مت اختيارهم على أسئلة عن األشكال.

مالحظة للمعلم: في وقت نشاط "تأمل"، يفكر التالميذ في ما تعلّموه في الرياضيات على مدار املائة درس ويشاركون أفكارهم مع الفصل. 
سيساعد هذا التدريب جميع التالميذ على إدراك أنهم تعلموا قدًرا كبيًرا، حتى وإن كانوا ال يزالون يواجهون صعوبة في بعض جوانب 

الرياضيات.

1. يقول املعلم ما يلي: أحببت جًدا رؤية مجاميع كل التالميذ خالل املائة درس. كنتم مبدعني، واليوم كان رائًعا. لنفكر في كل شيء 
تعّلمناه في الرياضيات على مدار املائة درس. لُيخرج كل منكم كتاب الرياضيات للتالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: إخراج كتاب الرياضيات للتالميذ.

يقول املعلم ما يلي: عادًة، أطلب منكم االنتقال إلى صفحة معينة. ولكني اليوم أود منكم النظر في كتاب التلميذ والتأمل في 
جميع املهارات واملفاهيم الرياضية التي تعلمتموها منذ أول يوم دراسي.

يقوم التالميذ مبا يلي: النظر في كتاب التلميذ ملراجعة ما تعلّموه في الرياضيات على مدار املائة درس األخيرة.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ َبعَد دقائق قليلة برفع أيديهم للتطّوع ومشاركة أفكارهم. إذا لزم األمر، طرح أسئلة الستدعاء 
إجاباتهم، مثل األسئلة التالية:

ما الذي تعلّمتموه وكان صعًبا في بداية األمر ولكنكم تدربتم عليه وتعلّمتموه؟ •
ما اجلوانب التي ما زلتم تعملون عليها في الرياضيات؟ •
ما أكثر درس تتذكرون أنكم استمتعتم بدراسته؟ •
هل تتعلّمون أكثر عندما تعملون مبفردكم أم مع زميل أم في مجموعة صغيرة؟ في رأيكم، ما السبب في ذلك؟ •
كيف تتصل بعض املهارات التي تتعلمونها بعضها ببعض؟ •

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أفكارهم وآرائهم عن تعلّمهم. اإلجابة على أسئلة املعلم إذا ُطلب منهم ذلك.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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تعلَّم )40 دقيقة(

يقول املعلم ما يلي: لقد قطعنا جميًعا هذا الطريق الطويل في 100 يوم. أهنئكم جميًعا من كل قلبي، وأشكركم على مشاركة 
أفكاركم. ضعوا كتاب التلميذ في مكانه وحّيوا أنفسكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتاب التلميذ في مكانه وحتية أنفسهم.





الصف الثاني االبتدائي
الرياضيات

التواصل

الفصل 5

الدروس 101 إلى 110
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نظرة عامة على الفصل

الدروس 101 إلى 110
الدروسالوصفاملكوِّن

مؤشرات التعلّم
سيعمل التالميذ، خالل الدروس من 101 إلى 110، وفق مؤشرات التعلّم التالية:

ب- العمليات والتفكير اجلبري:
1.ب- اجلمع والطرح بطالقة في نطاق العدد 20 باستخدام 

اإلستراتيجيات الذهنية.
1.هـ- تذّكر مجاميع عددين مكونني من رقم واحد.

هـ. الهندسة
1.د- تقسيم الدوائر واملستطيالت إلى جزأين أو ثالثة أو أربعة أجزاء 

متساوية.
1.هـ- توضيح أن كل جزء هو جزٌء من واحد صحيح أو مجموعة من 

األشياء.

1.و- وصف األجزاء املتساوية من الواحد الصحيح أو اجملموعة 
باستخدام كلمات مثل "األنصاف" و"األثالث" و"نصف" و"ثلث" ونحو 
ذلك، ووصف الواحد الصحيح بأنه نصفان أو ثالثة أثالث أو أربعة 

أرباع.

خالل هذا النشاط اليومي، تتطّور لدى التالميذ مهارة املعرفة باألعداد، واملعرفة رياضيات التقومي
بالتقومي، ومفاهيم القيمة املكانية مبكًرا، والعد بطالقة، ومهارات حل املشكالت.

15 إلى 20 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يتعلَّم التالميذ مجموعة متنوعة من مهارات تعلَّم
الرياضيات ويطبقونها، حيث يرشدهم املعلم من خالل املراجعة والتدريس 

والتدريب.

35 إلى 40 دقيقة

ل خالل هذا النشاط اليومي، يطّور التالميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأمَّ
الرياضيات بالتحدث عن اكتشافاتهم، وذلك باستخدام مفردات الرياضيات، 

وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعلّم، وتوضيح املفاهيم اخلطأ، وتعلَّم رؤية األشياء 
من منظور التالميذ.

5 إلى 10 دقائق
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أهداف التعلمالدرس

101
سيقوم التالميذ مبا يلي:

املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تكوين أنصاف وأثالث وأرباع للدوائر.  •
حتديد األجزاء املتساوية وغير املتساوية من ُكلٍّ صحيح. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:102
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
استخدام املفردات الصحيحة لوصف الكسور. •
دراسة خواص األنصاف واألرباع واألثالث. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:103
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
دراسة كسور ذات بسط أكبر من 1. •
الربط بني صور كسوٍر وأسمائها. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:104
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
التعّرف على طرق متعددة لتقسيم مستطيل إلى أجزاء كسرية. •
الربط بني صور كسوٍر وأسمائها. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:105
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تكوين كسور باستخدام تلميحات من الكلمات أو األعداد. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:106
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حتديد ما إذا كانت األعداد زوجية أم فردية. •
تسمية جميع الكسور لألنصاف واألثالث واألرباع. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:107
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
التعّرف على الكسور من مجموعة وكتابتها. •
مقارنة الكسور من واحد صحيح ومن مجموعة. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:108
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حتديد كسور مجموعة من األشياء. •
كتابة أسئلة عن كسور مجموعة من األشياء. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:109
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حل مسائل كالمية تتضمن كسوًرا من واحد صحيح أو من مجموعة. •
تقييم تقّدمهم في التعلّم عن الكسور. •

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل 5
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أهداف التعلمالدرس

جتهيزات املعلم للفصل
الدرس 101:

ُقّص أربع دوائر كبيرة )بقطر 25 إلى 30 سم( لنمذجة األنصاف واألثالث واألرباع، ودائرة مقّسمة إلى أجزاء غير متساوية. •
ُقّص ثالث دوائر صغيرة )بقطر 10 إلى 15 سم( لكل تلميذ. يستخدم التالميذ هذه الدوائر لنمذجة األنصاف واألثالث واألرباع. •

وإذا كان عدد التالميذ لديك كبيًرا، فضع في احلسبان أن تطلب منهم العمل مع زمالئهم. •

الدرس 102:
أنشئ جدوالً كبيرًا كاجلدول املوضح التالي. •

يجب أن يضم اجلدول ثالثة أعمدة وأن ُترسم دائرة في أعلى كل عمود. •
عليك إضافة اخلطوط التي متثل األجزاء املتساوية واملفردات إلى اجلدول خالل الدرس. •

الدرس 104:
اجمع أوراق طباعة فارغة. سيحتاج كل تلميذ إلى ورقة واحدة. •
أنشئ ملصقًا كبيرًا ميثل "حائط الكسور" كما هو موضح باألسفل: •

الدرس 105:
اطبع مجموعات من بطاقات "تكوين الكسور" وُقّصها )مجموعة واحدة لكل مجموعة من التالميذ(. راجع النماذج املتضمنة في  •

نهاية دليل املعلم لبطاقات تكوين الكسور.

الكسر بصيغة صور وأعداد

عدد األجزاء املتساوية

الكسر بصيغة كلمات

املفردات 

سيقوم التالميذ مبا يلي:110
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تقسيم املستطيالت إلى ثالثة أو أربعة أجزاء متساوية. •
توضيح فهمهم أن كل جزء من مستطيل هو جزء من كّل صحيح. •
وصف األجزاء املتساوية من واحٍد صحيٍح باستخدام مفردات الكسور. •
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الدرس 106:
، ومستطياًل مقسًما إلى أربعة أجزاء غير  • 3

4 ، ومستطياًل ميثل الكسر  1
3 أنشئ ملصًقا يوضح ما يلي: دائرة متثل الكسر 
. 2

2 متساوية أحد هذه األجزاء مظلل، ودائرة متّثل 
كّون مجموعات من 30 عنصر عّد )مجموعة واحدة لكل مجموعة من التالميذ(. •
أحضر حجر نرد واحًدا لكل مجموعة صغيرة من التالميذ. •

الدرس 107:
أنشئ نسخة كبيرة لصور الزهور املوجودة في صفحة الدرس 106: كراس الرياضيات لكتاب الرياضيات للتالميذ كما هو موضح  •

باألسفل.

اطبع مجموعات من عناصر عد ذات وجهني )أربعة عناصر عد لكل تلميذين(. ضع عناصر العّد في أكواب بالستيكية. شاهد  •
النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم لعناصر العد ذات الوجهني.

أنشئ )أو أحضر( مجموعات من بطاقات األعداد من 0 إلى 9 )مجموعة واحدة لكل تلميذين(. راجع النماذج املتضمنة في نهاية  •
دليل املعلم لبطاقات األعداد. )على التالميذ استخدام األعداد 2 و3 و4 فقط(.

الدرس 108:
. على سبيل املثال، 3 مكعبات حمراء  • 3

4 ضع مجموعة من األشياء في كيس بنّي )أو كيس غير شفاف من لون آخر( متّثل الكسر 
ومكعب أزرق واحد أو 3 تفاحات و موزة واحدة.

الدرس 109:
اطبع مجموعات من بطاقات املسائل الكالمية عن الكسور وُقّصها )مجموعة واحدة لكل مجموعة صغيرة من التالميذ(. •

ضع هذه اجملموعات في أكياٍس أو احزمها مًعا برباط مطاطي بحيث ميكنك تخزينها وإعادة استخدامها بسهولة. •

الدرس 110:
اصنع منوذج لعلٍم مقسًما إلى أرباٍع لعرضه على التالميذ. •

اجعل لكل ربٍع لوًنا مختلًفا. •
أضف رمًزا أو تصميًما في مركز العلَم. •
أمأل بطاقة علَم الكسور لديك. •

أحضر الَعلَم املصري لعرض مثاٍل عن علَم مقسم إلى ثالثة أثالث. •
اطبع بطاقات ألعالم الكسور )بطاقة واحدة لكل تلميذ(. راجع النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم من بطاقات علَم الكسور. •
اجمع مواد كي يستخدمها التالميذ لتزيني أعالم كسورهم. على سبيل املثال: أقالم حتديد وأقالم تلوين ومساطر ومقصات وصمغ  •

ورقائق بّراقة ورقائق ترتر وكرات البمبم القطنية وشرائط الشنيل وما إلى ذلك.
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املواد املستخدمة

كتاب التلميذقصاصات دائريةدوائر كبيرةركن رياضيات التقومي

أوراق طباعة فارغةأقالم تلوينمواد تزينيأقالم رصاص

بطاقات مرّقمة )1-9(عناصر العدحجر نردمساطر

جدول كسورصمغ أو أنابيب صمغمقصبطاقات بيضاء

بطاقات األعداد من ١-١٠  

١ 

٤ 

٧ 

١٠ 

٢ 

٥ 

٨ 

٣ 

٦ 

٩ 
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: اليوم في نهاية نشاط رياضيات التقومي، يتدّرب التالميذ على حقائق رياضية. على تالميذ الصف الثاني االبتدائي أن اإلرشادات

يتذكروا حقائق اجلمع والطرح حتى العدد 20، ولذلك سيكون من املفيد قضاء بعض الدقائق في مراجعة هذه احلقائق قبل جزء تعلّم من 
الدرس. يتضمن هذا الدرس قائمًة من األفكار لتدريب سريع على احلقائق. اختر نشاًطا جديًدا كل يوٍم أو اعثر على نشاٍط يحّبه تالميذك 

ن اإلضافي من رياضيات التقومي يجب أن يستغرق بضع دقائق فقط. والغرض منه هو  حًقا وأدِّ ذلك النشاط لعّدة أّيام. وتذّكر أن هذا املكوِّ
املراجعة السريعة للمهارات واملفاهيم.

1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: خالل دروس الرياضيات العشرة األخيرة، راجعنا مفاهيم القيمة املكانية والهندسة. وخالل الدروس العشرة 
املقبلة، سنستغرق بضع دقائق كل يوم للتدريب على حقائق خاصة باجلمع والطرح حتى العدد 20. وهدفنا هو اكتساب سرعة كبيرة 

في احلصول على إجاباتنا.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار واحد من األنشطة التالية للتدريب على حقائق الرياضيات مع الفصل.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تكوين أنصاف وأثالث وأرباع للدوائر.  •
حتديد األجزاء املتساوية وغير املتساوية من ُكلٍّ  •

صحيح.

ُقّص أربع دوائر كبيرة )بقطر 25 إلى 30 سم( لنمذجة األنصاف واألثالث واألرباع، ودائرة مقّسمة إلى أجزاء غير 
متساوية.

ُقّص ثالث دوائر صغيرة )بقطر 10 إلى 15 سم( لكل تلميذ. يستخدم التالميذ هذه الدوائر لنمذجة األنصاف واألثالث 
واألرباع.

األجزاء املتساوية •
أرباع •
كسر •
نصف •
أنصاف •
أثالث •
ُكّل •

ركن رياضيات التقومي •
أربع دوائر كبيرة لنمذجة الكسور •
قصاصات دائرية )ثالثة لكل تلميذ( •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 101
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مالحظة للمعلم: في هذه الوحدة، يتعّرف التالميذ على الكسور باستخدام دوائر ومستطيالت. ويستخدمون مجموعة متنوعة من املفردات رياضيات التقومي )15 دقيقة(
لشرح العديد من الكسور، كاألنصاف واألثالث واألرباع وما إلى ذلك.

ترّكز الدروس اخلمسة األولى على أن الكسور أجزاء متساوية من واحد صحيح وتقّدم املصطلحات: "بسط" و"شريط الكسر" و"املقام". 
وترّكز الدروس اخلمسة األخيرة على الكسور باعتبارها أجزاًء متساوية من مجموعة. يتدّرب التالميذ على العثور على األجزاء املتساوية 

وغير املتساوية ويشّكلون كسورهم اخلاّصة. يتعّرف التالميذ اليوم على الكسور، مع التركيز على الروابط بني املفردات وعلى حتديد األجزاء 
املتساوية وغير املتساوية.

1. يقوم املعلم مبا يلي: توزيع ثالث دوائر على كل تلميذ.

يقول املعلم ما يلي: اختاروا دائرة واحدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: اختيار دائرة واحدة.

يقول املعلم ما يلي: اليوم، سنفترض أن هذه الدوائر فطائر. وأريد من كل منكم التعاون مع زميله املجاور والعثور على طريقة 
ملشاركة الفطيرة بينه وبني زميله. اطووا الدائرة لتوضحوا من أين يجب قطعها. وعندما تنتهون، ارفعوا أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زمالئهم املجاورين لطّي الدائرة إلى قطعتني. رفع أيديهم حني ينتهون.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم ثالث دوائر فارغة على السبورة. اختيار ثالثة تالميذ ليرسموا الكيفية التي طووا بها دائرتهم على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرسم التالميذ الذين وقع عليهم االختيار الطّيات على الدوائر املرسومة على السبورة.

مالحظة للمعلم: حتقق من فهم التالميذ أنه ميكن رسم اخلط بأي اجتاه مروًرا مبنتصف الدائرة.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات

قارع اجلرس — يقف ستة عشر تلميًذا في خط مستقيم. حّدد أين يوجد منتصف اخلط. سينطلق "قارع اجلرس" من هذا  •
املوقع. ضع هناك جرًسا أو شخشيخة أو أي شيء يصدر صوتًا. يبدأ املعلم وتلميذ مساعد بعرض بطاقات تعليمية على التالميذ 

املصطّفني على اخلط من الطرفني. عند إجابة كل تلميذ إجابة صحيحة عن احلقائق، يجلس لينتقل الدور إلى التلميذ التالي. وعندما 
يجيب التلميذ األخير )اجملاور لقارع اجلرس( إجابة صحيحة، يحرك اجلرس أو أداة اصدار الصوت معلًنا عن فوز فريقه. أعد 

اللعب مجدًدا باختيار ستة عشر تلميًذا جديًدا.

حول العالم — يتم اختيار تلميذ لبدء اللعبة، ويقف هذا التلميذ خلف أحد التالميذ اجلالسني. يعرض املعلم بطاقة لعب. يفوز  •
التلميذ األول الذي يعطي اإلجابة الصحيحة ويواصل اللعب. إذا كان هذا الفائز هو التلميذ الواقف، فعليه التحّرك والوقوف خلف 
التلميذ اجلالس التالي. وإذا كانت إجابة التلميذ الواقف خطأ، فإنه يجلس في مكان التلميذ اجلالس )الذي يقف بدوره وينتقل إلى 

النقطة التالية(. ميكن أداء هذه اللعبة لبضع دقائق مع الفصل بأكمله أو مع مجموعة صغيرة من التالميذ.

أقرب إلى 10 أو 20 — يقلب املعلم ثالث بطاقات أعداد، ويحاول التالميذ تأليف مسألة من األعداد الثالثة املعطاة لالقتراب قدر  •
اإلمكان من 10. )اقلب خمس بطاقات إذا كان الهدف 20(. الهدف من اللعبة احلصول على أقل عدد من النقاط.

وحُتتسب النقاط بتحديد ُبعد التلميذ عن العدد الهدف. على سبيل املثال، ميكن أن تظهر للتالميذ األعداد 3 و5  •
و8. حينها، عليهم أن يجمعوا 8 + 3 = 11 ألن ذلك يعطيهم العدد األقرب إلى 10. ومبا أنهم يبعدون مبقدار 1 عن 10، 

سيحصلون على نقطة واحدة. يحصل التالميذ على 0 من النقاط إذا حصلوا على 10 بالضبط.
يجوز أن يختار التالميذ بعًضا من البطاقات أو كلّها. على سبيل املثال، يعطي ظهور األرقام 2، 3، 5 التالميَذ  •

املسألة التالية: 2 + 3 + 5 = 10.
املواد املطلوبة: بطاقات أعداد )0 إلى 9( أو 3 إلى 5 أحجار نرد. إذا كان هناك ما يكفي من البطاقات، فيمكن أن  •

يلعب التالميذ في فرق ببطاقاتهم اخلاصة.

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب لعبة احلقائق التي يختارها املعلم.
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يقول املعلم ما يلي: عندما تتشاركون األشياء مع اآلخرين، سواء الطعام أو األلعاب، عليكم أن تكونوا منصفني وتتشاركوا األشياء 
بالتساوي. يجب أن تكون حّصة كل شخص مساوية حلصص اآلخرين. لقد طويتم للتو دائرة لقطع فطيرة واحدة إلى قطعتني. 

هل اجلزءان في دوائركم متساويان؟

يقوم املعلم مبا يلي: إذا لزم األمر، منذجة طيّ الدائرة إلى جزأين متساويني.

يقوم التالميذ مبا يلي: إذا لزم األمر، إعادة طي الدائرة لتشكيل جزأين متساويني.

يقول املعلم ما يلي: لقد صنعتم للتو دوائر متساوية األجزاء. ُيسّمي علماء الرياضيات األجزاء املتساوية "كسوًرا". الرجاء قولوا 
ذلك معي.

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: كسور.

يقول املعلم ما يلي: الكسر جزء من ُكلٍّ صحيح. عندما نقسم شيًئا إلى أجزاء متساوية، فإن كل جزء هو كسر من الشيء 
بالصحيح. لننظر مرة أخرى إلى دوائرنا.

يقوم التالميذ مبا يلي: اختيار الدائرة املطوية إلى جزأين متساويني.

يقول املعلم ما يلي: كم جزًءا متساوًيا في هذه الدائرة؟ قول اإلجابة بصوت مرتفع.

يقوم التالميذ مبا يلي: القول مًعا: اثنان.

يقول املعلم ما يلي: لقد سمعت الكثير منكم يقولون إن هذه الدائرة فيها جزءان متساويان. ميكننا القول إننا قسمنا هذه الفطيرة 
إلى نصفني. عندما نقسم شيًئا إلى جزأين متساويني، فإن كل جزء هو نصف من الشيء الصحيح. قولوا: نصف.

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: نصف.

يقول املعلم ما يلي: أنزلوا الدائرة وخذوا دائرة أخرى. اطووها إلى نصفني كما فعلنا من قبل.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة طّي الدائرة إلى نصفني.

يقوم التالميذ مبا يلي: طّي الدائرة إلى نصفني.

يقول املعلم ما يلي: يضم شكلنا اآلن زاويتني. أمسكوا إحدى الزاويتني واطووها نحو الزاوية األخرى.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة طيّ الدائرة إلى أربعة أجزاء متساوية.

يقوم التالميذ مبا يلي: إمساك إحدى الزاويتني وطّيها نحو الزاوية األخرى.

يقول املعلم ما يلي: برأيكم، كم عدد األجزاء املتساوية التي تضمها دائرتنا اآلن؟ وملاذا تعتقدون ذلك؟ التفتوا وحتدثوا إلى الزمالء 
املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى زمالئهم املجاورين عن عدد األجزاء املتساوية التي تضمها دائرة كل منهم 
اآلن.

الشكل املطوي اجلديد
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يقول املعلم ما يلي: افتحوا دوائركم. هل كنتم على صواب؟

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح دوائرهم وعّد األجزاء املتساوية.

يقول املعلم ما يلي: بعد أن طوى كل منا دائرته إلى نصفني، لدينا اآلن أربعة أجزاء متساوية، أو أربعة أرباع. كل جزء متساٍو من 
هذه الدائرة ربع. قولوا: ربع.

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: ربع.

يقول املعلم ما يلي: أروني بأصابعكم عدد األجزاء املتساوية التي تضمها دوائرنا التي ُقسمت إلى أرباع.

يقوم التالميذ مبا يلي: عرض 4 أصابع.

يقول املعلم ما يلي: نعم. حني تكون لدينا أرباع، فإن ذلك يعني أنه لدينا أربعة أجزاء كسرية متساوية. نستطيع اآلن مشاركة 
فطيرتنا بني أربعة أصدقاء. ولكن، أحد أصدقائنا ال يحب الفطائر. ليأخذ كل منا دائرته األخيرة. وبداًل من طّيها، لنرسم فيها 
خطوًطا. حاولوا رسم خطوط للحصول على ثالثة أجزاء متساوية. املهمة صعبة، ولذلك ال مشكلة إن لم تؤّدوها بشكل مثالي.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم خطوط على دوائرهم لتقسيمها إلى ثالثة أجزاء متساوية.

مالحظة للمعلم: سيواجه التالميذ صعوبة في هذه املهمة، وذلك بسبب صعوبة تقسيم الدائرة إلى أثالث. الهدف من ذلك أن يعايش التالميذ 
هذه الصعوبة ويختبروا أفكارهم بشأن كيفية تقسيم دائرة إلى ثالث قطع متساوية. قد يرسم بعض التالميذ خطني متوازيني لقّص الدائرة 

رأسًيا أو أفقًيا، ولكن هذه اخلطوط ال تعطي أجزاء متساوية.

يقول املعلم ما يلي: إن تقسيم دائرة إلى ثالثة أجزاء متساوية عملية صعبة جًدا. إليكم طريقة تكوين علماء الرياضيات ثالثة 
أجزاء متساوية من دائرة.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض كيفية رسم خطوط لتكوين أجزاء متساوية على الدائرة أمام التالميذ. رسم خط واحد من مركز الدائرة إلى 
حافتها. ثم رسم "قدمني" من مركز الدائرة إلى حافتها لتكوين شكل ثالثي.

يقول املعلم ما يلي: عندما تضم الدائرة ثالثة أجزاء متساوية، فإننا نسّمي األجزاء أثالًثا. وميثل كل جزٍء متساٍو ثلًثا. اقلبوا 
دوائركم رأًسا على عقب وحاولوا رسم ثالثة أجزاء متساوية. وتذكروا، ال بأس إن لم يكن العمل مثالًيا، ولكن ابذلوا قصارى جهدكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: محاولة تقسيم دوائرهم إلى أثالث.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع الدائرة الكبيرة األخيرة حني ينتهي التالميذ. طيّها إلى أربعة أجزاء غير متساوية. فيما يلي مثال على ذلك.

يقول املعلم ما يلي: لقد طويت دائرتي إلى أربعة أجزاء. هل هذه األجزاء أرباع؟ شاركوا أفكاركم مع زمالئكم املجاورين. ارفعوا 
اإلبهام إلى أعلى  عندما تكونون مستعدين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أفكارهم مع زمالئهم املجاورين. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد. يشارك التالميذ الذين 
مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد األفكار الصحيحة. وتصحيح املفاهيم اخلطأ. تأكد من فهم التالميذ أن الدائرة ال ُتظهر أرباًعا ألن األجزاء غير 
متساوية. إنزال تلك الدائرة، مع اإلبقاء على الدوائر الثالثة األخرى كي يراها التالميذ.
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مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، طوى التالميذ دوائر ورسموها ليشّكلوا أنصاًفا وأثالًثا وأرباًعا، وتعّرفوا على األجزاء املتساوية وغير 
املتساوية. في جزئية تأّمل، على التالميذ كتابة أو رسم ما يعرفونه عن األرباع.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 101: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 101: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: لقد تعّلمنا اليوم الكثير من مفردات الكسور: أنصاف وأثالث وأرباع. وتعّلمنا أيًضا أن الشيء األهم بشأن 
الكسور أنه يجب أن يكون جلميع األجزاء نفس احلجم. أريد منكم تدوين ما تعرفونه عن الكسور بالكتابة أو الرسم في صفحة 

كراس الرياضيات لديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة اإلجابة عن سؤال الكراس أو رسمها في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل وقراءة ما كتبه التالميذ في كراساتهم أثناء عملهم. التحقق من قراءة كل ما كتبه التالميذ الحًقا. 
يوّفر كراس الرياضيات معلومات قّيمة عن تعلّم التالميذ. بعد 3 دقائق تقريًبا، يستخدم املعلم إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا يا تالميذي األعزاء. ضعوا دوائركم في كتاب التلميذ وأعيدوا كتبكم إلى أماكنها املخصصة.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع دوائرهم في كتاب التلميذ وإعادة الكتب إلى أماكنها اخملصصة.

85 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 101: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. اكتب أو ارسم ما تعرفه عن الكسور.  اإلرشادات: تأمَّ

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات

2. يقول املعلم ما يلي: أشيروا لي إذا استطعتم معرفة الشيء املشترك بني هذه الكسور.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة للتطّوع. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد املالحظات الصحيحة. وتصحيح املفاهيم اخلطأ.

يقول املعلم ما يلي: الشيء األهم الذي علينا تذّكره عن الكسور هو أنها أجزاٌء متساوية من كّل صحيح. انتِقلوا إلى صفحة الدرس 
101: وطّبقوا ما تعّلمتموه في كتاب الرياضيات للتالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 101: تطبيق ما تعلموه في كتاب الرياضيات للتالميذ.

يقول املعلم ما يلي: ترون في هذه الصفحة سّت دوائر مختلفة مقسومة إلى أجزاء إضافًة إلى عبارتي "أجزاء متساوية" و"أجزاء 
غير متساوية". أريد منكم استخدام ما تعرفونه عن الكسور إلكمال هذا النشاط. إذا كانت للدائرة أجزاء متساوية، فعليكم وضع 

دائرة حول عبارة "أجزاء متساوية". وإذا لم تكن للدائرة أجزاء متساوية، فعليكم وضع دائرة حول عبارة "أجزاء غير متساوية". 
ميكنكم البدء.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال النشاط في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ )إذا سمح الوقت( مبقارنة عملهم بعمل زمالئهم املجاورين حني ينتهون.

مالحظة للمعلم: مبثابة نشاٍط إثرائي، اطلب من التالميذ الذين ينتهون مبكًرا رسم شكلني مؤلفني من أجزاء متساوية وشكلني غير مؤلفني من 
أجزاء متساوية في كتبهم.

الصف الثاني االبتدائي84

الدرس 101: التطبيق

اإلرشادات: حّدد ما إذا كانت كل دائرة مقّسمة إلى أجزاء متساوية أو غير متساوية. ضع دائرة حول إجابتك.

 .1

أجزاء متساوية   أجزاء غير متساوية

 .2

أجزاء متساوية   أجزاء غير متساوية

 .3

أجزاء متساوية   أجزاء غير متساوية

 .4

أجزاء متساوية   أجزاء غير متساوية

 .5

أجزاء متساوية   أجزاء غير متساوية

 .6

أجزاء متساوية   أجزاء غير متساوية
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لنلعب لعبة احلقائق ملراجعة حقائق الرياضيات.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار اإلجراء الوارد في الدرس 101 نفسه )أو لعب لعبة جديدة(.

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب لعبة احلقائق التي يختارها املعلم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
استخدام املفردات الصحيحة لوصف الكسور. •
دراسة خواص األنصاف واألرباع واألثالث. •

أنشئ جدواًل كبيًرا لكتابة معلومات عن الكسور. انظر جتهيزات 
املعلم للفصل للحصول على تعليمات مفصلة ومثال.

املقام •
األجزاء املتساوية •
أرباع •
شريط الكسر •
الكسور •
نصف •
أنصاف •
البسط •
أرباع •
أثالث •
ُكّل •

ركن رياضيات التقومي •
جدول كسور كبير •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 102
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مالحظة للمعلم: يواصل التالميذ اليوم دراسة الكسور وتوسيع مفرداتهم عنها.

1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض دوائر الكسور الكبيرة التي أنشأها خالل درس الرياضيات األخير.

يقول املعلم ما يلي: في درس الرياضيات األخير، تناولنا طرًقا لتقسيم الدائرة إلى أجزاء متساوية. ونظرنا إلى دوائر مقسمة إلى 
أجزاء غير متساوية أيًضا. وتعّلمنا أن الكسور أجزاء من كّل صحيح. وأخذنا فطائر دائرية وقسمناها إلى أنصاف وأثالث وأرباع.

أود من كل واحد منكم االلتفاف واالستماع إلى زميله املجاور ومشاركة أفكاره عن دوائر الكسور الثالث هذه. كم جزًءا متساوًيا تضم 
كل دائرة؟ ماذا ُتسّمى األجزاء؟ ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين ملشاركة أفكاركم مع زمالئكم في الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفاف والتحدث إلى زمالئهم املجاورين عن دوائر الكسور. مناقشة اسم كل كسر وخواصه. رفع 
اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد. يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم أفكارهم مع الفصل.

2. يقوم املعلم مبا يلي: عرض جدول الكسور الكبير.

يقول املعلم ما يلي: لننشئ جدواًل مًعا ملساعدتنا في تذّكر ما تعّلمناه عن الكسور. فّكروا في الفطائر التي طويناها في جلسة 
الرياضيات األخيرة. أواًل، طوينا دائرًة لتشكيل جزأين متساويني ليتشاركهما تلميذان. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تتذكرون طريقة 

رسم خٍط لتوضيح كيف ميكن لصديقني أن يتشاركا الفطيرة مًعا بالتساوي.

يقوم التالميذ مبا يلي: يجيب التالميذ اخملتارون.

يقول املعلم ما يلي: صحيح. نرسم خًطا ميّر مبنتصف الدائرة. كم عدد األجزاء املتساوية التي شّكلناها؟ ُيرجى العّد والتصفيق 
ثم قول عدد األجزاء املتساوية التي تضمها هذه الدائرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: عّد 1، 2 مع التصفيق. قول: 2.

يقول املعلم ما يلي: صّفقنا مرتني ألنه هناك جزءان متساويان في هذه الدائرة. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تتذكرون اسم الكسر لكٍل 
من هذه األجزاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: يجيب التالميذ اخملتارون.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء اإلجابة الصحيحة عند احلاجة )اقبل نصف أو نصفني كإجابة صحيحة(. ثم كتابة نصف ونصفني في اجلدول 
مبثابة تعبيٍر عن الكسر بالكلمات.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، سأريكم كيفية كتابة هذا )أشر إلى أحد النصفني( بصيغة كسٍر باألعداد. بعد ذلك، أريد منكم االلتفات 
1 وصورة النصف. ارفعوا أيديكم حني تكونون مستعّدين.

2
والتحدث إلى زمالئكم املجاورين عّما تالحظونه بشأن العدد 

1 على أحد النصفني في الرسم 
2

1 )باالجتاه الرأسي( في اجلدول لتمثيل "الكسر باألعداد". وكتابة 
2

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 
املوجود في أعلى اجلدول. يجب أن يظهر اجلدول كما هو موضح.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى الزمالء املجاورين عن األنصاف. رفع أيديهم عند االستعداد. يشارك التالميذ 
الذين مت اختيارهم ما يفكرون به مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: الحظ الكثير منكم أن العدد في أسفل الكسر هو 2 وأن هناك جزءان متساويان في هذه الدائرة. أحسنتم 
صنًعا. لقد الحظتم املقام. املقام هو العدد السفلي في الكسر. قول: مقام.

الكسر بصيغة صور وأعداد

2عدد األجزاء املتساوية

الكسر بصيغة كلمات

املفردات 

1
2

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: قول: مقام.تعلَّم )40 دقيقة(

يقول املعلم ما يلي: الحظ الكثير منكم أيًضا أن الكسور فيها خط بني العددين العلوي والسفلي. ُيسّمى ذلك "شريط الكسر". 
رددوا معي.

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: شريط الكسر.

يقول املعلم ما يلي: الحظ كثير منكم أيًضا العدد العلوي 1. ُيسمى العدد العلوي في الكسر "البسط". رددوا: بسط.

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: بسط.

يقول املعلم ما يلي: يخبرنا البسط بعدد األجزاء التي نرّكز عليها. عندما ننظر إلى جزء واحد، نكتب 1 على أنه البسط. كل جزء 
من هذا الكسر يساوي واحًدا من النصفني. نكتب النصف بالصيغة التالية.

1 على النصف الثاني من الدائرة في أعلى جدول الكسور.
2 يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 

يقول املعلم ما يلي: كل جزء من هذه األجزاء ميثل نصًفا. وكل منهما هو نصف الدائرة الكاملة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة املفردات التالية على جدول الكسور في صف "املفردات": البسط واملقام وشريط الكسر. يجب أن يظهر اجلدول 
كما هو موضح.

3. يقول املعلم ما يلي: لننظر إلى كسٍر آخر. كيف صنعنا أربعة أجزاء متساوية من فطيرتنا؟ ارفعوا أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي لإلجابة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: هذا صحيح. طوينا الدائرة باملنتصف مرتني. وحصلنا بذلك على أربعة أجزاء متساوية. اذكروا كلمًة أخرى 
ميكننا استخدامها للتعبير عن األجزاء األربعة املتساوية.

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: أرباع.

يقول املعلم ما يلي: صحيح. كل من هذه األجزاء ربع. لنعرض ذلك على جدول الكسور لدينا.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم أربعة أجزاء متساوية على الدائرة في جدول الكسور، وكتابة عدد األجزاء املتساوية، وكتابة أرباع الكسر 
بالكلمات. يجب أن يظهر اجلدول كما هو موضح.

يقول املعلم ما يلي: التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين اآلن لتروا ما إذا كان بإمكانكم معرفة طريقة كتابة الكسر ألحد هذه 
القطع املتساوية من الدائرة. ارفع اإلبهام إلى أعلى  عندما تعرف اإلجابة.

الكسر بصيغة صور وأعداد

2عدد األجزاء املتساوية

نصف-أنصافالكسر بصيغة كلمات

البسط، املقام، شريط الكسراملفردات 

1
2

1
2

الكسر بصيغة صور وأعداد

24عدد األجزاء املتساوية

أرباعنصف-أنصافالكسر بصيغة كلمات

البسط، املقام، شريط الكسراملفردات 

1
2

1
2
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يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى الزميل املجاور. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد. يشارك التالميذ الذين 
مت اختيارهم ما يفكرون به مع الفصل.

1 في اجلدول على كل قطعة من الفطيرة في األعلى. يجب أن 
4 . ثم كتابة  1

4
يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي شرٍح إذا لم يِشر أحد إلى 

يظهر اجلدول كما هو موضح.

يقول املعلم ما يلي: هناك بعض الطرق التي ميكننا من خاللها شرح هذه األجزاء املختلفة. سأكتب بعًضا منها في اجلدول. 
. االسم املستخدم لإلشارة إلى جزء من أربعة أجزاء متساوية هو "ربع". لذلك، بداًل من أن  1

4 ميكننا كتابة كل جزء على الشكل 
نقول جزء من أربعة، ميكن أن نقول ربع واحد. سأضيف ذلك إلى اجلدول.

يقوم املعلم مبا يلي: إضافة الكلمة "أرباع" حتت "أربعة أجزاء" في اجلدول.

4. يقول املعلم ما يلي: أخيًرا، حاولنا تشكيل ثالث قطع من فطيرة باستخدام دائرتنا. كانت هذه املهمة أصعب قلياًل.

يقوم املعلم مبا يلي: تقسيم الدائرة األخيرة في اجلدول إلى ثالثة أثالث.

يقول املعلم ما يلي: التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين اآلن لتروا ما إذا كان بإمكانكم معرفة اسم الكسر وعدده لهذه الدائرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى الزميل املجاور.

يقول املعلم ما يلي: سأستخدم عصّي األسماء ألسمع ما حتدث عنه كل زميلني منكم.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تلميذ واحد كل مرة ليساعد في ملء القسم اخملصص لألثالث من اجلدول.

يقول املعلم ما يلي: صحيح. مبا أننا نركز فقط على واحد من األجزاء املتساوية للدائرة، فإن البسط، العدد املوجود فوق شريط 
الكسر، سيكون 1. بينما املقام 3 ألنه هناك ثالثة أجزاء متساوية، وُيسمى الكسر ثلًثا.

يقوم املعلم مبا يلي: ملء كل املعلومات اخلاصة بالثلث في جدول الكسور. يجب أن يظهر اجلدول املكتمل كما هو موضح.

الكسر بصيغة صور وأعداد

24عدد األجزاء املتساوية

أرباعنصف-أنصافالكسر بصيغة كلمات

البسط، املقام، شريط الكسراملفردات 

1
2

1
2

الكسر بصيغة صور وأعداد

243عدد األجزاء املتساوية

أثالثأرباعنصف-أنصافالكسر بصيغة كلمات

البسط، املقام، شريط الكسراملفردات 

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
2

1
2

1
3

1
3

1
3



الفصل 5 225

مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، تعلّم التالميذ طريقة كتابة األنصاف واألرباع واألثالث وتسميتها. خالل جزء تأّمل، اطلب من التالميذ 
التفكير في رابط بني ذلك مع حتديد الوقت على ساعة احلائط. على التالميذ مشاركة أفكارهم في بداية درس الرياضيات التالي.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 102: كراس الرياضيات في كتاب الرياضيات للتالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 102: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: في هذه الصفحة، ترون دوائر، واحدة مقسمة إلى نصفني والثانية مقسمة إلى أرباع واألخرى ساعة حائط. 
كيف ميكنكم الربط بني هذه الكسور وبني حتديد الوقت؟ فكروا فيما تعلمتموه عن الكسور. فكروا فيما تعلمتموه عن حتديد 
الوقت. ثم اكتبوا أفكاركم على صفحة كراس الرياضيات لديكم. سأطلب من بعضكم مشاركة أفكارهم خالل درس الرياضيات 

القادم.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة أفكار عن الروابط بني الكسور والوقت.

يقوم املعلم مبا يلي:  في ختام جزئية تأّمل، استخدم إشارة جذب االنتباه. مطالبة التالميذ بإعادة كتاب التلميذ إلى حقائبهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتب التلميذ في حقائبهم.
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ل ما تعلمته. كيف ُتقسم ساعة احلائط والدائرة إلى كسوٍر باستخدام نفس الطريقة؟ وما أوجه  اإلرشادات: تأمَّ
االختالف بينهما؟ عّبر عن أفكارك بالكتابة أوالرسم. فيما يلي مثال توضيحي على ذلك، ولكن ميكنك التفكير في 

أوقاٍت وكسوٍر أخرى أيًضا.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: أريد منكم اآلن أن تدّونوا هذه املعلومات في جدولكم. انتقلوا إلى صفحة الدرس 102: وطّبقوا ما تعّلمتموه في 
كتاب الرياضيات للتالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 102: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: لنَر ما إذا كان بإمكانكم ملء جزء من اجلدول بدون النظر إلى جدول الفصل. ولكن، ال بأس من النظر إلى 
جدول الفصل. فالغرض من هذا اجلدول هنا أن يكون مرجًعا ملساعدتكم في تذّكر كيفية كتابة شيٍء ما.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال اجلدول في كتاب التلميذ. محاولة إكماله مبفردهم. الرجوع إلى جدول الفصل عند احلاجة.

يقوم املعلم مبا يلي: عند انتهاء وقت جزئية تعلم، استخدم إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: إذا لم تنتهوا، فال بأس. لن ُأزيل جدول الفصل، وميكنكم إكمال جداولكم الحًقا. ستحتاجون كتاب التلميذ 
للجزء اخلاص بتأمل.
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اإلرشادات: انسخ معلومات جدول تسجيل الكسور في الفصل إلى اجلدول التالي. 

الكسر بصيغة صور 
وأعداد

عدد األجزاء 
املتساوية

الكسر بصيغة كلمات

املفردات
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي

جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لنلعب لعبة احلقائق.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار اإلجراء الوارد في الدرس 101 نفسه )أو لعب لعبة جديدة(.

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب لعبة احلقائق التي يختارها املعلم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
دراسة كسور ذات بسط أكبر من 1. •
الربط بني صور كسوٍر وأسمائها. •

ال حاجة لتحضير جديد.

املقام •
األجزاء املتساوية •
أرباع •
شريط الكسر •
الكسور •
نصف •
أنصاف •
البسط •
أرباع •
أثالث •
ُكّل •

ركن رياضيات التقومي •
جدول كسور مكتمل من الدرس 102. •
ثالث دوائر كبيرة من الدرس 101 •
أقالم تلوين •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 103
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يبدأ التالميذ مبشاركة أفكارهم عن الروابط بني حتديد الوقت وكسور الدوائر. ويواصلون التعّرف على 
الكسور من خالل دراسة كسور كبيرة )ذات أبساط أكبر من واحد(. إذا سمح الوقت، أو بناء على رغبتك، ميكن أن يختبر التالميذ معرفتهم 

بالكسور عبر تكوين بيتزا كسور باستخدام كسور املكونات الصحيحة.

1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض جدول الكسور الذي أنشأه في الدرس 102.

يقول املعلم ما يلي: لقد تعّلمنا عن الكسور، ولدينا كثير من الكلمات اجلديدة التي ميكننا استخدامها بصفتنا رياضيني عندما 
نتحدث عن األجزاء املتساوية من كل صحيح. انتقلوا إلى صفحة الدرس 102: كراس الرياضيات في كتاب الرياضيات للتالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 102: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: في جزئية تأّمل، كتبتم عن الروابط بني حتديد الوقت والكسور التي نتعّلمها. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون 
مشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: أفكاركم مثيرة لالهتمام. الرياضيات حتيط بنا في كل مكان، وفي بعض األحيان، تكون األشياء التي ال تبدو 
مترابطة ظاهرًيا مترابطًة من خالل الرياضيات. أشكركم ملشاركة أفكاركم. لننظر إلى األعداد املوجودة في جدول الكسور لدينا. ما 

اجلوانب املشتركة بني كل هذه الكسور؟ التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين عما تالحظونه.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى زمالئهم املجاورين عما يالحظونه.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء بعض التالميذ. إذا لم ينتبه التالميذ إلى أن كل قيم البسط تساوي 1 بينما قيم املقام مختلفة، فاحرص على 
اإلشارة إلى ذلك.

يقول املعلم ما يلي: عندما كتبنا هذه الكسور خالل درس الرياضيات األخير، ناقشنا كيف أن كل قطعة متثل جزًءا من الكل. تضم 
هذه الدائرة )أشر إلى الدائرة ذات األرباع( أربعة أجزاء متساوية، وكل جزء ميثل ربًعا واحًدا من الدائرة الكاملة. ميكننا كتابة الربع 

بصيغة 1 على 4.

1 على السبورة ثم رسم أربع دوائر كبيرة على السبورة. رسم خطوط لتقسيم كل دائرة إلى أربع قطع 
4 يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 

متساوية.

2. يقول املعلم ما يلي: سنقضي بعض الوقت اليوم في استكشاف ما يعنيه كون البسط عدًدا غير 1. لنتعّرف على ذلك من خالل 
دائرة مقسمة إلى أرباع. انتقلوا إلى صفحة الدرس 103: طّبقوا ما تعلمتموه في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 103: التطبيق في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: توجد أربع دوائر في الصفحة. كم عدد القطع املقسمة إليها كل دائرة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 4.

يقول املعلم ما يلي: نعم. أربع قطع متساوية. الدوائر مقسمة إلى أرباع. لنلّون أحد األرباع في الدائرة األولى.

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين ربع واحد من الدائرة األولى في الصفحة.

يقوم املعلم مبا يلي: تظليل ربع واحد من الدائرة على السبورة. مالحظة التالميذ وتصحيح عملهم عند احلاجة.

1 حتت 
4 يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. لقد لوّنا ربًعا واحًدا، أو جزًءا من األجزاء األربعة املتساوية في هذه الدائرة. لنكتب 

الدائرة.

1 حتت دائرتهم.
4 يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة 
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الدرس 102: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. كيف ُتقسم ساعة احلائط والدائرة إلى كسوٍر باستخدام نفس الطريقة؟ وما أوجه  اإلرشادات: تأمَّ
االختالف بينهما؟ عّبر عن أفكارك بالكتابة أوالرسم. فيما يلي مثال توضيحي على ذلك، ولكن ميكنك التفكير في 

أوقاٍت وكسوٍر أخرى أيًضا.
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اإلرشادات: اّتبع تعليمات معلمك لتظليل وكتابة الكسور.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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1 حتت دائرته.
4 يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 

يقول املعلم ما يلي: رائع. انظروا إلى الدائرة الثانية. لّونوا جزأين من تلك الدائرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين جزأين من الدائرة الثانية.

يقوم املعلم مبا يلي: تظليل جزأين من دائرته الثانية.

يقول املعلم ما يلي: فّكروا فيما فعلنا وانظروا إذا كان بإمكانكم معرفة االسم الذي يجب أن نطلقه على هذا الكسر اجلديد. ال 
تكتبوا شيًئا، بل فكروا للحظة فحسب.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير في كم سيساوي الكسر.

يقول املعلم ما يلي: أوّد أن أسمع بعًضا من أفكاركم، ولذلك سأستخدم عصّي األسماء.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

مالحظة للمعلم: إذا لم يقل أي تلميذ اثنني من أربعة أو ربعني، أو لم يالحظ أن الكسر اجلديد يقابل نصف الدائرة، فاستخدم األسئلة 
لتحفيز التالميذ على التعّرف على كل نقطة.

. الحظنا  2
4 يقول املعلم ما يلي: أنتم أذكياء. لقد لوّنا اثنني من األجزاء األربعة املتساوية، ولذلك ميكن أن نكتب 2 من أربعة، أو 

أيًضا أن هذا الكسر ميثل نصف دائرتنا الكاملة. هذا مثير لالهتمام. سأكتب اسم هذا الكسر اجلديد على السبورة حتت دائرتي. 
وعليكم كتابته في كتبكم.

، حتت دائرته الثانية. 2
4 يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 

2 حتت دائرتهم الثانية.
4 يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة 

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. لنلّون ثالثة أجزاء من الدائرة الثالثة ونكتب الكسر املقابل حتتها.

3 حتتها.
4 يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين ثالثة أجزاء من الدائرة الثالثة وكتابة 

يقوم املعلم مبا يلي: تظليل ثالثة أجزاء من الدائرة الثالثة. الطلب من تلميذ متطوع كتابة الكسر حتت دائرة املعلّم.

3 حتت الدائرة الثالثة على السبورة.
4 يقوم التالميذ مبا يلي: يكتب التلميذ الذي وقع عليه االختيار 

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. بعد أن أصبحت لدينا اآلن ثالثة أجزاء ملونة من أصل أربعة، ميكن أن نكتب هذا الكسر 
بصيغة 3 على 4. تأّكدوا من فضلكم أنكم سّجلتم ذلك بشكل صحيح في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: التأّكد من أنهم سّجلوا اإلجابة الصحيحة في كتبهم.

يقول املعلم ما يلي: هل أنتم مستعدون؟ بقيت لدينا دائرة واحدة فقط كي نلّونها. لنلّون األجزاء األربعة جميًعا من دائرتنا 
األخيرة. ثم سجلوا الكسر. هذه اخلطوة صعبة بعض الشيء، ولذلك احرصوا أن يظهر في البسط عدد األجزاء التي لّونتموها 

وفي املقام عدد األجزاء املوجودة في الدائرة بالكامل.

4 حتتها.
4 يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين األجزاء األربعة من الدائرة األخيرة وكتابة 

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا أردمت اخلروج إلى السبورة كي تلونوا وُتظهروا لنا الكسر الذي كتبتموه.

4 على السبورة حتت الدائرة 
4 يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يكتب التلميذ الذي وقع عليه االختيار 

األخيرة.

يقول املعلم ما يلي: يا للروعة، كان ذلك ممتًعا حًقا. لقد لوّنا الدائرة بأكملها بداًل من كتابة واحد صحيح.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 1 على السبورة حتت الدائرة األخيرة.
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. يضم هذا الكسر العدد 4 في البسط والعدد 4 في املقام. ويعني ذلك أننا لوّنا أربعة  4
4 يقول املعلم ما يلي: كتبنا بداًل من ذلك 

أجزاء من أصل أربعة أجزاء في هذه الدائرة، أو مبعنى آخر الدائرة بأكملها. أحسنتم صنًعا يا تالميذي األعزاء.

مالحظة للمعلم: مبثابة نشاط إثرائي للتالميذ الذين يحتاجون إلى املزيد من التدريب، كّرر هذا الدرس باستخدام األثالث واألنصاف. إضافًة 
إلى ذلك، في صفحة الدرس 103 من كتاب التلميذ: نشاط إثرائي، هناك إرشادات كي يكّون التالميذ بيتزا متّثل الكسور. إذا استوعب 

4 بسهولة، فيمكنهم إًذا العمل على هذا النشاط مبفردهم أو مع زميل أو مبثابة واجب 
4 3 و

4 2 و
4 1 و

4 التالميذ مفهوم الـ 
منزلي. وإذا حللتم هذا النشاط، فشّجع التالميذ على مقارنة كسور البيتزا التي كّونوها فيما بينهم.

مالحظة للمعلم: درس التالميذ اليوم ما يحدث للبسط مع تظليل املزيد من األجزاء في الواحد الصحيح. بالنسبة جلزئية تأّمل، عليهم محاولة 
تعميم هذه الفكرة وتطبيق ما تعلّموه حديًثا على كسر آخر.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 103: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 103: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: اليوم، تعّرفنا على الكسور التي يكون مقامها عدًدا غير 1. تأّملوا ما تعّلمتموه. ثم أكملوا النشاط في صفحة 
كراس الرياضيات لديكم. جتدون في نهاية النشاط السؤال التالي: كيف عرفت الكسر الذي عليك كتابته؟ عندما تنتهون من جزء 

الدائرة في النشاط، أجيبوا عن السؤال.

ل ما تعلموه. وإمتام نشاط الكسور واإلجابة عن السؤال في كتبهم. يقوم التالميذ مبا يلي: تأُمّ

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ وهم يعملون. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين ال يستطيعون إمتام النشاط أو شرح 
تفكيرهم بشكٍل صحيح. إذا سمح الوقت، فراجع اإلجابات مع التالميذ واطلب منهم مشاركة أفكارهم مع الفصل. وتأّكد من مراجعة عمل 

التالميذ للتحقق من فهمهم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم. من فضلكم، ضعوا كتاب التلميذ في مكانه املخصص وحّيوا بعضكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: إعادة كتبهم إلى أماكنها اخملصصة وحتية بعضهم البعض.

89 الصف الثاني االبتدائي

1. ظلّل جزء واحد من الدائرة. ثم اكتب الكسر.

2. ظلّل جزأين من الدائرة. ثم اكتب الكسر.

3. ظلّل ثالثة أجزاء من الدائرة. ثم اكتب الكسر.

الدرس 103: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ثم اّتبع التعليمات التالية. اإلرشادات: تأمَّ

كيف عرفت الكسور التي عليك كتابتها؟

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات



230 الفصل 5

املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لنلعب لعبة احلقائق.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار اإلجراء الوارد في الدرس 101 نفسه )أو لعب لعبة جديدة(.

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب لعبة احلقائق التي يختارها املعلم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
التعّرف على طرق متعددة لتقسيم مستطيل إلى أجزاء  •

كسرية.
الربط بني صور كسوٍر وأسمائها. •

اجمع أوراق طباعة فارغة )ورقة واحدة لكل تلميذ(.
اجمع مساطر )مسطرة لكل مجموعة صغيرة من التالميذ(.

املقام •
األجزاء املتساوية •
أرباع •
شريط الكسر •
الكسور •
نصف •
أنصاف •
البسط •
أرباع •
أثالث •
ُكّل •

ركن رياضيات التقومي •
أوراق طباعة فارغة )ورقة واحدة  •

لكل تلميذ(
مساطر )مسطرة لكل مجموعة  •

صغيرة من التالميذ(
ملصق "حائط الكسور" •
أقالم تلوين )يحتاج كل تلميذ إلى قلم  •

أحمر وأخضر وأصفر وأزرق(
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 104
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: لقد تعلّم التالميذ حتى اآلن في هذا الفصل عن الكسور باستخدام الدوائر. وسيتعّرفون اليوم على الكسور في املستطيالت 
ويطبقون ما تعلّموه على هذا النموذج اجلديد.

1. يقول املعلم ما يلي: لنلعب لعبة "أظهر ما تعّلمته" ملراجعة ما نعرفه عن الكسور في دوائر. على كل منكم العثور على زميل من 
خالل رفع األيدي وتكوين ثنائيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي، تكوين مجموعات ثنائية للعثور على زميل.

يقول املعلم ما يلي: سأرسم صورة كسر على السبورة. على كل منكم إخبار زميله بكل شيء يعرفه عن هذا الكسر.

3 منها.
4 يقوم املعلم مبا يلي: رسم دائرة كسور على السبورة مع تلوين 

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب لعبة "أظهر ما تعلّمته".

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ بأن يعثر كل منهم على زميل جديد.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي، تكوين مجموعات ثنائية للعثور على زميل.

1 منها.
2 يقوم املعلم مبا يلي: رسم دائرة كسور على السبورة مع تلوين 

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب لعبة "أظهر ما تعلّمته".

. 2
4 3 و

3 يقوم املعلم مبا يلي: لعب جولتني إضافيتني باستخدام صور للكسرين 

2. يقول املعلم ما يلي: ال توجد الكسور في الدوائر فقط. سأعطي كاًل منكم ورقًة فارغة.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء ورقة فارغة لكل تلميذ.

يقول املعلم ما يلي: ما شكل هذه الورقة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: مستطيل.

يقول املعلم ما يلي: اليوم سنتعلم عن الكسور باستخدام مستطيالت. سأوّزعكم على مجموعات من ثالثة تالميذ باستخدام العّد 
بصوت مرتفع. خذوا ورقتكم وقلم رصاص وانضموا ملجموعاتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتظام في مجموعات عبر العد بصوت مرتفع. اصطحاب أوراقهم وقلم رصاص.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء مسطرة إلى كل مجموعة صغيرة.

يقول املعلم ما يلي: في مجموعاتكم، هناك ثالث أوراق إجمااًل. أريد منكم أن تأخذوا ورقة وترسموا خًطا مستقيًما عليها بحيث 
يصبح لديكم مستطيل مقّسم إلى جزأين متساويني. ستساعدكم املسطرة في رسم خط مستقيم. حتّلوا باإلبداع. إذا انتهيتم 

بسرعة، فحاولوا العثور على طريقة أخرى ليظهر لديكم جزءان متساويان. هناك العديد من احللول.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع مجموعاتهم للعثور على طريقة لتشكيل جزأين متساويني على املستطيل.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ دقيقتني إلى 3 دقائق للمناقشة والعثور على طريقة لتقسيم املستطيل إلى جزأين متساويني. بعد ذلك، 
اختيار مجموعات من التالميذ ليشاركوا ما اكتشفوه ويرسموا الطرق اخملتلفة على السبورة. تأكد من تضمني األشكال التالية:

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: ُيطلَب من التالميذ اخملتارين توضيح ما قاموا به على السبورة.

مالحظة للمعلم: الشكالن األخيران أكثر صعوبة، وذلك ألنه في كل مستطيل، ال ميثل كل جزء صورة مطابقة للجزء اآلخر. ساعد التالميذ في 
إدراك أنهم إذا قّصوا القطع املرسومة، فسيكون بإمكانهم وضعها مع بعضها البعض. وإذا لزم األمر، أنشئ مثااًل لتوضيح ذلك للتالميذ.

يقول املعلم ما يلي: لكل من هذه األشكال جزءان متساويان. ما الكلمة التي ميكننا استخدامها لوصف هذه األشكال؟ قفوا 
لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف لإلجابة: أنصاف.

يقول املعلم ما يلي: هناك طرق كثيرة لعرض األنصاف على املستطيالت. أخرجوا ورقة ثانية واعملوا مع مجموعاتكم لرسم 
خطوط مستقيمة كي حتصلوا على ثالثة أجزاء متساوية على املستطيل.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع مجموعاتهم للعثور على طريقة لتشكيل ثالثة أجزاء متساوية على املستطيل.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ دقيقتني إلى 3 دقائق للتحدث والعثور على طريقة لتقسيم املستطيل إلى ثالثة أجزاء متساوية. بعد 
ذلك، اختيار مجموعات من التالميذ ليشاركوا ما اكتشفوه ويرسموا الطرق اخملتلفة على السبورة. تأكد من تضمني األشكال التالية:

يقوم التالميذ مبا يلي: ُيطلَب من التالميذ اخملتارين توضيح ما قاموا به على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: تضم هذه املستطيالت ثالثة أجزاء متساوية. ما الكلمة التي ميكننا استخدامها لوصف هذه األشكال؟ قفوا 
لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف لإلجابة: أثالث.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. على الورقة األخيرة، اعملوا مع مجموعاتكم لتكوين أربعة أجزاء متساوية على املستطيل.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع مجموعاتهم للعثور على طريقة لتشكيل أربعة أجزاء متساوية على املستطيل.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ دقيقتني إلى 3 دقائق للمناقشة والعثور على طريقة لتقسيم املستطيل إلى أربعة أجزاء متساوية. بعد 
ذلك، اختيار مجموعات من التالميذ ليشاركوا ما اكتشفوه ويرسموا الطرق اخملتلفة على السبورة. تأكد من تضمني األشكال التالية:

يقوم التالميذ مبا يلي: ُيطلَب من التالميذ اخملتارين توضيح ما قاموا به على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: تضم هذه املستطيالت أربعة أجزاء متساوية. ما الكلمات التي ميكننا استخدامها لوصف هذه األشكال؟ قفوا 
لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف لإلجابة: أجزاء من أربعة، أرباع.

3. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا تالميذي األعزاء. سنستخدم ما تعّلمناه للتو عن األجزاء املتساوية في املستطيل لتشكيل 
جدار كسور في كتاب الرياضيات للتالميذ. يساعدنا "حائط الكسور" في حتليل هذه الكسور. انتقلوا إلى صفحة الدرس 104: 

طبّقوا ما تعلّمتموه في كتاب الرياضيات للتالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 104: تطبيق ما تعلّموه في كتاب التلميذ.
91 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 104: التطبيق
اإلرشادات: أكمل حائط الكسور.

1. اكتب "واحد صحيح )1(" على الصف العلوي. ثم لّون هذا الصف باللون األحمر.
. ثم لون الصف باللون األخضر. 1

2 2. ابحث عن األنصاف واكتب على كل منها 
. ثم لون الصف باللون األصفر. 1

3 3. ابحث عن األثالث واكتب على كل منها 
. ثم لون الصف باللون األزرق. 1

4 4. ابحث عن األرباع واكتب على كل منها 
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يقول املعلم ما يلي: في كتاب التلميذ، ترون حائط كسور فارًغا. سنمأل جزًءا من احلائط مًعا، وعليكم إكماله مبفردكم.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض ملصق حائط الكسور الكبير.

يقول املعلم ما يلي: لننظر إلى لبنات حائطنا.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى املستطيالت الكبيرة على حائط الكسور.

يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى املستطيل العلوي. هل هو مقسم إلى أجزاء متساوية؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: ال.

يقول املعلم ما يلي: نعم، هذا املستطيل غير مقسم إلى أجزاء متساوية. إنه كلٌّ صحيح. قولوا: ُكّل.

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: ُكّل.

يقول املعلم ما يلي: الواحد الصحيح مماثل للعدد 1. والواحد عدد صحيح وليس كسًرا. إذا أعطيتكم قطعة بسكويت واحدة كاملة، 
فيعني ذلك أن عدد البسكويتات التي معكم يساوي 1. لنكتب "واحد صحيح" و 1 في املستطيل العلوي.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة "واحد صحيح )1(" في املستطيل العلوي عل حائط الكسور.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة "واحد صحيح )1(" في املستطيل العلوي عل حائط الكسور.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. انظروا إلى الصفوف املوجودة حتت الصف العلوي. كل صف مقسم إلى أجزاء متساوية.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى الصف الثاني والثالث والرابع والتحقق من أن التالميذ يدركون أن الصف الثاني مقسم إلى جزأين 
متساويني، وأن الصف الثالث مقسم إلى ثالثة أجزاء متساوية، وأن الصف الرابع مقسم إلى أربعة أجزاء متساوية.

يقول املعلم ما يلي: ولكن طول الصف بأكمله مماثل لطول الصفوف الثالثة األخرى. ماذا يعني ذلك برأيكم؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لإلجابة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: هذا صحيح. يساوي كل صفٍّ واحًدا صحيحًا. ولكّن كاًل منها مقسم إلى كسور مختلفة ألجزاء متساوية. إذا 
كان املستطيل العلوي واحًدا صحيحًا، فلنتعّرف على كيفية تسمية الصف التالي. ما عدد األجزاء املوجودة في هذا الصف؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: صّفان.

يقول املعلم ما يلي: هناك جزءان متساويان. ماذا نسّمي هذين اجلزأين؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: نصفني.

1 على كل جزٍء متساٍو. نكتب في املقام 2 ألن هناك جزءان متساويان. نكتب في البسط 1 
2 يقول املعلم ما يلي: صحيح. لنكتب 
ألّن كل جزء نسّميه ميثل جزًءا واحًدا.

1 على كل جزٍء متساٍو من حائط الكسور.
2 يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة 

واحد صحيح )1(
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مالحظة للمعلم: بالنسبة جلزء تأّمل، على التالميذ التفكير في أمناط الحظوها أثناء التعامل مع الكسور ومشاركة أفكارهم مع اآلخرين.

1. يقول املعلم ما يلي: تبدو حوائط الكسور رائعة. أريد منكم التفكير في حائط الكسور وكل شيٍء تعّلمتموه عن الكسور. ما 
األمناط التي رأيتموها؟ ماذا الحظتم؟ فكروا قلياًل، ثم شاركوا تفكيركم مع زمالئكم املجاورين. بعد بضع دقائق، سأستخدم عصّي 

األسماء الختيار بعضكم ملشاركة أفكارهم مع الفصل.

ل ما تعلموه. التفكير في األمناط التي رأوها واألشياء التي الحظوها أثناء التعامل مع الكسور.  يقوم التالميذ مبا يلي: تأُمّ
مشاركة أفكارهم مع زمالئهم املجاورين. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم ما يفكرون به مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا لزم األمر، طرح أسئلة لتحفيز التالميذ على التفكير، مثل األسئلة التالية:
ماذا يحدث حلجم األجزاء عند قّص الصفوف إلى أجزاء أكثر؟ •
ما الكسور املتساوية فيما بينها؟ •

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم جميًعا بعمل رائع اليوم. ميكنكم وضع كتاب التلميذ وأقالم التلوين في حقائبكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع األدوات في حقائبهم.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات

1 على كل جزٍء متساٍو من حائط الكسور.
2 يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 

4. يقول املعلم ما يلي: عليكم االنتهاء من كتابة الكسور على وحدات حائط الكسور. ميكنكم معرفة املقام بعّد األجزاء املتساوية 
في الصف. سّموا األجزاء املتساوية. ثم اّتبعوا القواعد لتلوين حائط الكسور.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال حائط الكسور في كتاب الرياضيات للتالميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل أثناء عمل التالميذ والتحقق من تقّدمهم. مساعدة التالميذ الذين قد يحتاجون إلى املزيد من الدعم 
أو التدريس. عندما ينتهي التالميذ، مطالبة املتطوعني باملساعدة في إمتام جدول الكسور على امللصق الكبير بحيث ميكن لكل تلميذ التحقق 

من عمله.

يقوم التالميذ مبا يلي: يوضح التالميذ اخملتارون عملهم على امللصق الكبير.

(، فإنها تساوي واحًدا صحيحًا )1(. أِشر  1
4 3 و

3 2 و
3 مالحظة للمعلم: حتقق من فهم التالميذ أنه عند تلوين كّل اللبنات في كل صف )

إلى األلوان الصحيحة أو اكتب اللون بجوار كل مستطيل.

يقول املعلم ما يلي: لقد استخدمنا أذهاننا الرياضية كثيًرا ملساعدتنا في تعّلم الكسور. عمل رائع. أبقوا كتاب الرياضيات للتلميذ 
مفتوًحا من أجل تأّمل.

واحد صحيح )1(

1
2

1
2

1
4

1
4

1
4

1
4

1
3

1
3

1
3
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لنلعب لعبة احلقائق.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار اإلجراء الوارد في الدرس 101 نفسه )أو لعب لعبة جديدة(.

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب لعبة احلقائق التي يختارها املعلم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تكوين كسور باستخدام تلميحات من الكلمات أو  •

األعداد.

اطبع مجموعات من بطاقات تكوين الكسور )مجموعة واحدة لكل 
مجموعة صغيرة من التالميذ(. اطلع على النماذج املتضمنة في 

نهاية دليل املعلم لبطاقات تكوين الكسور.

املقام •
األجزاء املتساوية •
الكسور املتكافئة •
أرباع •
الكسور •
نصف •
أنصاف •
البسط •
أرباع •
أثالث •
ُكّل •

ركن رياضيات التقومي •
بطاقات تكوين الكسور )مجموعة  •

واحدة لكل مجموعة صغيرة من 
التالميذ(

أقالم تلوين •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 105
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مالحظة للمعلم: ُينشئ التالميذ اليوم كسوًرا باستخدام دوائر ومستطيالت. وعليهم اختيار بطاقة كسر، ثم تلوين جزء من دائرة أو مستطيل 
في كتاب التلميذ للرياضيات مبا يتطابق مع الكسر الوارد في البطاقة. يقّيم هذا النشاط قدرة التلميذ على قراءة الكسور وتكوينها.

1. يقول املعلم ما يلي: لقد تعلمنا الكثير عن الكسور. التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وحتدثوا إليهم عن شيئني تعّلمتموهما في 
درس الرياضيات األخير عن الكسور. سأستخدم عصّي األسماء الختيار بعضكم ملشاركة تفكيرهم مع الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى زمالئهم املجاورين عّما تعلموه خالل درس الرياضيات األخير عن الكسور. 
يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم ما تعلّموه مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: تعّلمت أذهاننا الرياضية أيًضا الكثير من املفردات الرياضية اجلديدة هذا األسبوع. لنراجع بعًضا من هذه 
املفردات. سأذكر اسم كسر. وأريد منكم أن توضحوا على أصابعكم عدد األجزاء التي يضمها هذا الكسر. ُثلث.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع 3 أصابع.

يقول املعلم ما يلي: نعم، تذكروا أننا حني نقول "أثالث"، فإننا نعني أنه هناك ثالثة أجزاء متساوية. ُيسّمى عدد األجزاء املتساوية 
من الواحد الصحيح أيًضا "املقام". أروني بأصابعكم مقام الُربعني.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع 4 أصابع.

يقول املعلم ما يلي: ماذا نسّمي الكسر الذي بسطه 1 ومقامه 2؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون اإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إذا كانوا يعرفون اإلجابة. يجيب التلميذ الذي وقع االختيار عليه على السؤال.

يقول املعلم ما يلي: ماذا نسّمي الكسر الذي بسطه 3 ومقامه 4؟ ارفعوا أصابعكم إذا كنتم تعرفون اإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أصابعهم إذا كانوا يعرفونها. يجيب التلميذ الذي وقع االختيار عليه على السؤال.

2. يقول املعلم ما يلي: ستلعبون اليوم لعبة اسمها "تكوين الكسور". سأوّزعكم على مجموعات من أربعة تالميذ بواسطة العّد 
بصوت مرتفع. ستحتاجون إلى كتاب الرياضيات للتالميذ وبعض أقالم التلوين.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع التالميذ على مجموعات من أربعة تالميذ عبر العّد بصوت مرتفع.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتظام في مجموعات، واصطحاب كتاب التلميذ وأقالم التلوين معهم.

يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 105: وطّبقوا ما تعّلمتموه في كتاب الرياضيات للتالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 105: وتطبيق ما تعلّموه في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ مجموعات من بطاقات تكوين الكسور )مجموعة واحدة لكل مجموعة صغيرة من التالميذ(.

يقول املعلم ما يلي: على كل منكم مشاركة بطاقات تكوين الكسور مع مجموعته على أن يعمل كل تلميذ مبفرده. يسحب كل تلميذ 
بطاقة ويقرأ الكسر املكتوب عليها. بعد ذلك، يجب عليكم النظر إلى جدول دوائر ومستطيالت الكسور في كتابكم. ويبحث كل 

منكم عن الكسر الذي له نفس املقام )أو األجزاء املتساوية من الكل( ويلّونها مبا يطابق بطاقة تكوين الكسور. ميكنكم استخدام 
أي لوٍن حتّبونه. لنتدّرب على حل مسألة مًعا.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم ما يلي على السبورة: مستطيل مقسم إلى ثالثة أجزاء متساوية، ومستطيل مقسم إلى أربعة أجزاء متساوية، 
ودائرة مقسمة إلى أربعة أجزاء متساوية.

الصف الثاني االبتدائي92

الدرس 105: التطبيق

اإلرشادات: اختر بطاقة "تكوين الكسور".  ثم لّون أحد األشكال كي يطابق الكسر املكتوب على البطاقة.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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، فأي من هذه األشكال علّي اختياره؟ ارفعوا أيديكم تعلَّم )40 دقيقة( 1
4 يقول املعلم ما يلي: على سبيل املثال، إذا سحبت بطاقة مكتوب عليها 

للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: هذا صحيح. املقام عندي 4. لذلك، أبحث عن شكل فيه أربعة أجزاء متساوية. ميكنني استخدام الدائرة أو 
املستطيل املقسمني إلى أربعة أجزاء. ما عدد األجزاء التي علّي أن ألّونها؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: نعم. علّي أن ألّون جزًءا واحًدا. مبا أن البسط في الكسر يساوي 1، فسألّون جزًءا واحًدا فقط من األجزاء 
املتساوية.

1 على السّبورة.
4 يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ كي يلّون 

1 على أحد األشكال املوجودة على السبورة.
4 يقوم التالميذ مبا يلي: يلّون التلميذ اخملتار 

3. يقول املعلم ما يلي: واآلن حان دوركم. تذكروا أنكم تعملون مبفردكم. هناك بطاقة واحدة ُكتب عليها: "قّرر". إذا سحبتم هذه 
البطاقة، فعليكم أن تقرروا ما الكسر الذي توّدون تكوينه. ميكنكم البدء.

يقوم التالميذ مبا يلي: اختيار بطاقات وتكوين دوائر ومستطيالت الكسور تطابق الكسور املعروضة على البطاقات.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ بعض الوقت الستكمال النشاط. التجول في الفصل وتقدمي املساعدة حسب احلاجة. تدوين مالحظات عن 
التالميذ الذين يواجهون صعوبة في هذا النشاط. مطالبة هؤالء التالميذ بالعمل مع زمالئهم.

مالحظة للمعلم: طّبق التالميذ في هذا الدرس فهمهم للكسور عبر إنشاء دوائر ومستطيالت الكسور. يوّسع التالميذ تفكيرهم بشأن الكسور 
بالنظر إلى كسرين متكافئني والتفكير فيما إذا كانوا متماثلني أو مختلفني. عند هذه النقطة، ال يكون التالميذ قد تعّرفوا بعد على مفهوم 

الكسور املتكافئة أو مفرداتها.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 105: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 105: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: يوجد كسران في هذه الصفحة. انظروا إليهما. هل هما متماثالن أم مختلفان؟ فكروا للحظة. ثم اكتبوا 
إجاباتكم واشرحوا أفكاركم في صفحة كراس الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير في الكسرين. كتابة إجابة عن السؤال مع بيان طريقة تفكيرهم.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل وقراءة ما كتبه التالميذ في كراساتهم أثناء عملهم. قراءة أكبر قدر ممكن مما كتبه التالميذ إلدراك 
فهمهم املبدئي للكسور املتكافئة.

مالحظة للمعلم: من غير املتوقع أن يفهم التالميذ الكسور املتكافئة بشكل تام )أو حتى أن يعرفوا عنها( في هذا الوقت. يقّدم هذا التدريب 
فكرة جيدة عن التالميذ الذين لديهم فهم متقدم عن الكسور.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا في دراسة الكسور أيها التالميذ. ميكنكم وضع كتاب التلميذ وأقالم تلوينكم في حقائبكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع األدوات في حقائبهم.

93 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 105: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. هل الكسران التاليان متماثالن أم مختلفان؟ اكتب إجابتك مع ذكر السبب.  اإلرشادات: تأمَّ

لوّني!

لوّني!

لوّني!

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لنلعب لعبة احلقائق.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار اإلجراء الوارد في الدرس 101 نفسه )أو لعب لعبة جديدة(.

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب لعبة احلقائق التي يختارها املعلم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حتديد ما إذا كانت األعداد زوجية أم فردية. •
تسمية جميع الكسور لألنصاف واألثالث واألرباع. •

أنشئ ملصًقا يعرض العديد من الكسور. انظر جتهيزات املعلم 
للفصل للحصول على تعليمات مفصلة.

كّون مجموعات من 30 عنصر عّد )مجموعة واحدة لكل مجموعة 
من التالميذ(.

أحضر حجر نرد واحًدا لكل مجموعة صغيرة من التالميذ.

زوجي •
أرباع •
كسر •
نصف •
أنصاف •
فردي •
أثالث •
ُكّل •

ركن رياضيات التقومي •
ملصق الكسور •
حجر نرد )واحد لكل مجموعة صغيرة  •

من التالميذ(.
مجموعات عناصر عّد تضم اجملموعة  •

منها 30 عنصر عّد )مجموعة واحدة 
لكل مجموعة صغيرة من التالميذ(

كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 106
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يراجع التالميذ عملية التعّرف على الكسور من واحد صحيح بلعب لعبة على السبورة في مجموعات من 4 
أو 5 تالميذ. على التالميذ التدّرب كثيًرا على الكسور الكتساب الثقة والكفاءة.

1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض ملصق الكسور الذي أنشأه.

يقول املعلم ما يلي: لقد تعّرفتم على الكثير من الكسور خالل حصص الرياضيات القليلة املاضية. وسنجمع كل ما تعّلمناه 
اآلن ونلعب لعبة للتحقق من فهمنا. أواًل، لنراجع املقصود بالكسر. جتدون على السبورة بعض الرسومات. التفتوا إلى زمالئكم 
املجاورين وحتدثوا عن الرسومات التي تضم كسوًرا وما تظهره الكسور وكيفية شرحكم لتعريف الكسور. بعد دقيقة، سأستخدم 

عصي األسماء ألسمع ما تناقشتم فيه.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى زمالئهم املجاورين عن الكسور على السبورة. يشارك التالميذ الذين وقع 
عليهم االختيار ما ناقشوه.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة ما يقوله التالميذ عن أسماء الكسور وتعريف الكسر والسبب في أن إحدى الرسومات ال متثل صورة للكسر ألن 
1 خطأ، فاطرح أسئلة إرشادية.

4
األجزاء غير متساوية. إذا لم يذكر أي تلميذ ان صورة الـ 

يقول املعلم ما يلي: عمل جيد. تعرض ثالثة من هذه الرسومات كسوًرا. وإحداها ال متثل كسًرا ألننا تعلمنا أن الكسور يجب أن 
متثل أجزاًء متساوية من واحد صحيح. يضم هذا الرسم أربعة أجزاء، واحد منها ملّون، ولكن هذه األجزاء ليست متساوية. لنلِق 

نظرة على الصور األخرى.

. 1
3 يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى الكسر الذي ميثل 

يقول املعلم ما يلي: بداًل من رفع أصابعكم كما كنا نفعل من قبل، صّفقوا بعدد األجزاء املتساوية التي تضمها هذه الدائرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: التصفيق ثالث مّرات.

يقول املعلم ما يلي: نعم، تضم هذه الدائرة الكاملة ثالثة أجزاء متساوية. خالل درس الرياضيات األخير، تدّربنا على تلوين 
الكسور، ولكن عليكم اآلن امليل والهمس بعدد األجزاء امللّونة بالفعل.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: واحد.

. 1
3 يقول املعلم ما يلي: رائع. يضم هذا الكسر ثالثة أجزاء متساوية، أحدها ملّون بالفعل. إنه ميثل 

، والطلب من التالميذ  2
2 3 و

4 1 على السبورة بجوار رسم الكسر. تكرار العملية بالنسبة للكسرين 
3 يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 

2 يشّكل واحًدا صحيحًا ألنه هناك 
2

التصفيق بعدد األجزاء املتساوية ثم االلتفات والهمس بعدد األجزاء امللونة. حتقق من شرح أن 
جزءان وكالهما ملّون.

2. يقول املعلم ما يلي: مراجعة رائعة. لنلعب اآلن لعبة لوحية. افتحوا كتب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 106: 
التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 106: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: هذه لعبة لوحية. في هذه اللعبة، تسيرون عبر مسار للدراجات. ستلعبون في مجموعات صغيرة، لذلك سيكون 
على واحد منكم فقط اصطحاب كتاب التلميذ للعب. يبدأ جميع التالميذ من أعلى لوح اللعب ويرمون النرد للتحّرك على طول 

املسار. إذا ظهر رقم زوجي على النرد، فيجب حتريك النرد مبقدار خانتني إلى األمام. وإذا ظهر رقم فردي، فيجب حتريك النرد 
مبقدار خانة واحدة إلى األمام. الهدف من هذه اللعبة هو الوصول إلى نهاية مسار الدراجة باستخدام أكبر عدد من عناصر العّد.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع نرد سداسي األوجه.

يقول املعلم ما يلي: يضم هذا النرد األرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6. التفتوا واهمسوا باألرقام الزوجية على هذا النرد.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 2، 4، 6.

البداية

العودة إلى البداية

الصف الثاني االبتدائي94

الدرس 106: التطبيق

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم املعلم مبا يلي: الكتابة على السبورة: زوجي: 2، 4، 6، التحّرك مبقدار خانتني.

يقول املعلم ما يلي: ما األعداد الفردية على هذا النرد؟ ميلوا واهمسوا.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 1، 3، 5.

يقوم املعلم مبا يلي: الكتابة على السبورة: فردي: 1، 3، 5، التحّرك مبقدار خانة واحدة.

يقول املعلم ما يلي: جيد. عندما تتوقفون عند خانة ما، قولوا اسم الكسر. على بقية املجموعة أن توافق على أنك قلت اسم الكسر 
بشكل صحيح. إذا كانت إجابتك صحيحة، فستحصل على عنصر عد. وإذا كانت خطأ، فلن حتصل عليه. واصل اللعب إلى أن 

يصل كل الالعبني إلى نهاية املسار. الالعب الذي يحصل على أكبر عدد من عناصر العد هو الفائز. وميكن إعادة اللعب إذا تبقى 
وقت. سأستخدم عصّي األسماء لتكوين مجموعات من أربعة أو خمسة تالميذ. بعد استدعاء مجموعة، على هذه املجموعة أن تأتي 

وتأخذ حجر نرد واحًدا وكوًبا/كيًسا من عناصر العد. هل توجد أية أسئلة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح األسئلة إذا احتاجوا لذلك.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلجابة عن األسئلة لتوضيح اإلرشادات. استخدام عصّي األسماء لتكوين مجموعات من أربعة أو خمسة تالميذ، 
اعتماًدا على عدد التالميذ في الفصل. توزيع حجر نرد واحد ومجموعة واحدة من عناصر العد على كل مجموعة.

يقوم التالميذ مبا يلي: عند استدعاء مجموعتهم، جمع األدوات والعثور على مكان للعب في الفصل. لعب اللعبة خالل ما تبّقى 
من وقت تعلّم.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومالحظة التالميذ وهم يلعبون. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين يواجهون صعوبة في التعّرف 
على الكسور. استخدام إشارة جذب االنتباه عند انتهاء مدة "تعلَّم".

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم في التعّرف على الكسور. أعيدوا األدوات إلى مقّدمة الفصل مجدًدا وعودوا إلى مقاعدكم. 
ستحتاجون كتاب التلميذ للجزء اخلاص بتأمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: إرجاع األدوات إلى أماكنها اخملصصة والعودة إلى مقاعدهم.

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، لعب التالميذ لعبة ملراجعة ما تعلّموه عن الكسور. مبثابة معاينة لدرس الرياضيات القادم، ينظر التالميذ إلى 
صورة ألربع أزهار ويتأملون ما إذا كان من املمكن أن تشير الكسور إلى أجزاء من مجموعة )وليس أجزاء من واحد صحيح(.

1. يقول املعلم ما يلي: انتِقلوا إلى صفحة الدرس 106: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 106: كراس الرياضيات.

1 األزهار 
4 يقول املعلم ما يلي: في هذه الصفحة، ترون صورة لبعض األزهار ومسألة كالمية. نظر أشرف إلى الصورة وقال إن 

زرقاء. وقالت سارة إن هذا خطأ ألنه ال ميكن استخدام الكسور لوصف مجموعات من األشياء. تأّملوا ما تعّلمتموه وقرروا ما إذا 
كنتم تتفقون مع أشرف أم سارة. اكتبوا في كتابكم اسم َمن تتفقون معه واذكروا السبب.

يقوم التالميذ مبا يلي: تأّمل ما تعلموه والتفكير في الصورة واملسألة الكالمية. اإلجابة عن السؤال في كتبهم.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل وقراءة ما كتبه التالميذ في كراساتهم أثناء عملهم. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين يتمتعون 
بفهم متقّدم للكسور.

يقول املعلم ما يلي: سنتحدث أكثر عن الكسور وهذا السؤال في درس الرياضيات القادم. الرجاء وضع كتبكم وأقالم الرصاص في 
أماكنها املخصصة هذا اليوم.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع األدوات في أماكنها.

الصف الثاني االبتدائي96

الدرس 106: كراس الرياضيات

1 األزهار زرقاء. وتقول سارة إن هذا خطأ ألنه ال ميكن استخدام الكسور لوصف 
4 ل ما تعلمته. يقول أشرف إن  اإلرشادات: تأمَّ

مجموعات من األشياء. هل توافقها القول أم ال؟ وملاذا؟ اشرح بالرسم أو الكتابة.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لنلعب لعبة احلقائق.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار اإلجراء الوارد في الدرس 101 نفسه )أو لعب لعبة جديدة(.

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب لعبة احلقائق التي يختارها املعلم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
التعّرف على الكسور من مجموعة وكتابتها. •
مقارنة الكسور من واحد صحيح ومن مجموعة. •

أنشئ نسخة كبيرة لصور الزهور املوجودة في صفحة الدرس 106: كراس الرياضيات في كتاب الرياضيات للتالميذ.
اطبع مجموعات من عناصر عد ذات وجهني )4 عناصر عد لكل تلميذين(. ضع عناصر العّد في أكواب بالستيكية. 

شاهد النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم لعناصر العد ذات الوجهني.
أنشئ )أو أحضر( مجموعات من بطاقات األعداد من 0 إلى 9 )مجموعة واحدة لكل تلميذين(. راجع النماذج املتضمنة 

في نهاية دليل املعلم لبطاقات األعداد. )على التالميذ استخدام األعداد 2 و3 و4 فقط(.

أرباع •
كسر •
نصف •
أنصاف •
مجموعة •
أثالث •

ركن رياضيات التقومي •
نسخة كبيرة للصورة املوجود  •

في صفحة الدرس 106: كراس 
الرياضيات في كتاب الرياضيات 

للتالميذ
أكواب مع عناصر عد ثنائية األوجه  •

)كوب واحد لكل تلميذين(
بطاقات أعداد من 0 إلى 9 )مجموعة  •

واحدة لكل تلميذْين(.
قلم تلوين أحمر )قلم لكل تلميذ( •
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 107
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مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يتعرف التالميذ على كسور مجموعة. ويرّجون ثم يرمون 2 إلى 4 عناصر عد ويكتبون الكسر املمثل لعناصر 
العد املظللة في اجملموعة. يشير هذا الدرس إلى عناصر عد ورقية ثنائية األوجه ومطبوعة باعتبارها مظللة/بيضاء، ولكن عليك أن ُتعّدل 

الكلمات التي تستخدمها لتطابق املواد التي تستخدمها.

1 كل منهما.
4 1. يقوم املعلم مبا يلي: رسم مستطيل ودائرة مقّسمني إلى أرباع على السبورة مع تلوين 

يقول املعلم ما يلي: راجعنا خالل درس الرياضيات األخير كسور واحد صحيح ولعبنا لعبة. توجد على السبورة صورتان لكسرين 
مشابهني لكسور ناقشناها مسبًقا. قفوا إذا كنتم تعتقدون أن الصورتني تشيران إلى نفس الكسر.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا كانت الصورتان متثالن نفس الكسر.

. 1
4 يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تلميذ واقف لشرح السبب في أن كال النموذجني يوضحان الكسر 

. في جزء تأّمل من درس الرياضيات األخير، شاهدمت صورة أربع  1
4 يقول املعلم ما يلي: جيد. تظهر هاتني الصورتني الكسر 

أزهار. إحدى هذه األزهار كانت ملونة باألزرق واألزهار الثالث األخرى كانت ملونة باألحمر.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض النسخة الكبيرة من األزهار األربع في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: هذه مجموعة من األزهار. إحدى األزهار األربع زرقاء. واألزهار الثالث األخرى حمراء. صّفقوا إذا كنتم 
. 1

4
تعتقدون أن أشرف كان على صواب وأن هذا مثال آخر عن الكسر 

. 1
4 يقوم التالميذ مبا يلي: التصفيق إذا كانوا موافقني على أن الصورة متثل الكسر 

يقول املعلم ما يلي: هذه مجموعة من األزهار. هذا ما يطلق عليه علماء الرياضيات االسم "مجموعة". إنها مجموعة من األزهار.

يقوم املعلم مبا يلي: وضع مربع حول مجموعة األزهار بالكامل على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: مجموعة األزهار التي أحطتها مبربع متثل واحًدا صحيحًا، مثلما كانت الدائرة أو املستطيل ميثل الواحد 
الصحيح. هذه مجموعة من األشياء نفسها، أزهار. هناك أربع أزهار، إحداها زرقاء. تضم هذه املجموعة من األشياء املتماثلة، أي 
األزهار، زهرة لونها أزرق من أصل أربع أزهار على غرار الدائرة واملستطيل اللذين كانا يضمان جزًءا واحًدا مظلاًل من أربعة أجزاء 
متساوية. ما الكسر املقابل لألزهار احلمراء من هذه املجموعة برأيك؟ التفت إلى زميلك املجاور وناقشه. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى 

عند االنتهاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى الزمالء املجاورين عن الكسر املعبر عن األزهار احلمراء. رفع اإلبهام إلى 
أعلى عند االنتهاء. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

3 هذه األزهار لونها أحمر. ضع دائرة حول مجموعة األزهار احلمراء في املربع 
4 يقوم املعلم مبا يلي: كتابة اإلجابة التالية على السبورة: 

الذي رسمته للتو حول اجملموعة بالكامل.

1 األزهار لونه أزرق. 
4

3 هذه األزهار لونها أحمر. 
4

يقول املعلم ما يلي: جيد. تضم املجموعة أربع أزهار ثالث منها حمراء. 
أحيط املجموعة بأكملها مبربع ثم أحطت األزهار احلمراء بدائرة لتوضيح الكسر املقابل لألزهار احلمراء. ميكن أن تكون الكسور 

أجزاء من واحد صحيح كدائرة أو مستطيل أو أجزاء من مجموعة، كهذه األزهار. لنجّرب مثااًل آخر، ولكنني سأكّون هذه املرة 
مجموعة من التالميذ. إذا ناديت اسم أحدكم، فعليه أن يتقدم إلى مقدمة الفصل.

2. يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء بنتني وولد إلى مقدمة الفصل. مطالبتهم بالوقوف في صف.

يقول املعلم ما يلي: معنا هنا مجموعة من التالميذ. صّفقوا بعدد التالميذ الذين لدينا في هذه املجموعة.

يقوم التالميذ مبا يلي: التصفيق ثالث مّرات.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقول املعلم ما يلي: نعم، في هذه املجموعة ثالثة تالميذ. خالل درس الرياضيات األخير، صّفقنا لنشير إلى عدد األجزاء املتساوية تعلَّم )40 دقيقة(
التي كانت موجودة في الدوائر أو املستطيالت. يخبرنا هذا العدد بقيمة املقام. واليوم كوّنا مجموعة، وميكن أن نرى أنه لدينا 

ثالثة تالميذ. إذا أردنا اإلشارة إلى اسم الكسر املقابل لعدد البنات في هذه املجموعة، فكيف نعّبر عن ذلك؟ التفتوا إلى زمالئكم 
املجاورين وناقشوهم. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات ومناقشة الزمالء املجاورين عن الكسر الذي يعبر عن البنات في اجملموعة. رفع اإلبهام إلى 
أعلى عندما يكونون مستعدين للمشاركة. يجيب التالميذ الذين مت اختيارهم ويوضحون أفكارهم.

2 وقراءته. مطالبة التالميذ بشرح الكيفية التي 
3 يقوم املعلم مبا يلي: كتابة اإلجابة على السبورة والتحقق من منذجة كيفية كتابة الكسر 

عرفوا بها أن املقام يساوي 3 وأن البسط يساوي 2. 

يقوم التالميذ مبا يلي: يوضح التالميذ الذين وقع عليهم االختيار الكيفية التي عرفوا بها أن املقام يساوي 3 وأن البسط 
يساوي 2. 

يقول املعلم ما يلي: ما الكسر املقابل لعدد األوالد في هذه املجموعة؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يجيب التالميذ الذين مت اختيارهم على األسئلة.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا سمح الوقت، استدعاء مجموعة أخرى من التالميذ. استدِع هذه املرة مجموعة من أربعة تالميذ بحيث يكون عدد 
البنات واألوالد مختلًفا. تكرار العملية، والتصفيق بعدد التالميذ في اجملموعة ثم السؤال عن الكسر الذي يعبر عن عدد البنات أو األوالد أو 
طرح سؤال مختلف، مثل: ما الكسر الذي يعبر عن عدد التالميذ الذين يرتدون سراويل قصيرة / تنانير / شرائط/ صنادل )وما إلى ذلك(؟

3. يقول املعلم ما يلي: ما اجلزء الذي يتغير من الكسر عندما يتغير جزء املجموعة الذي نرّكز عليه.

مالحظة للمعلم: ُيعّد مفهوم كسور اجملموعات مفهوًما صعًبا للكثير من التالميذ. من الضروري أن يستوعب التالميذ أن مجموعة العناصر 
هي الواحد الصحيح، وأن األجزاء املتساوية هي األجزاء الفردية في اجملموعة، كما في منوذج الدائرة أو املستطيل. أعِط عدًدا كبيًرا من 

التدريبات عن كسور اجملموعات. ال يساعد استخدام مجموعات التالميذ في فهم كسور اجملموعات فحسب، بل يعزز أيًضا الرابط بني 
التالميذ ومهارات املالحظة لديهم. ميكن أداء هذا النشاط السريع في أي وقت من اليوم، حتى خارج الوقت اخملصص للرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. سنتدّرب على التعّرف على كسور املجموعات باستخدام بعض عناصر العد ثنائية الوجوه. أحد 
وجهي عناصر العد مظلل والوجه اآلخر أبيض. سألعب عبر اختيار بطاقة أعداد ووضع عناصر عّد يساوي عددها العدد الظاهر 

على البطاقة في كوبي. وهذا هو عدد أشياء مجموعتي.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار بطاقات أعداد حتمل األرقام 2 و3 و4، ووضع العدد املقابل من عناصر العد في الكوب.

يقول املعلم ما يلي: معي _____ )العدد الظاهر على البطاقة( عناصر عّد في كوبي أو مجموعتي. سأرّج عناصر العّد اآلن 
وأسكبها أمامي. بعد ذلك، سأعّد عناصر العد املظللة.

يقوم املعلم مبا يلي: رّج الكوب وسكب عناصر العّد وعّد العناصر املظللة.

يقول املعلم ما يلي: كان معي _____ )العدد الظاهر على البطاقة( عناصر عّد في الكوب و _____ منها مظللة. ما 
الكسر الذي ميكن أن أكتبه إلظهار عدد عناصر العّد في هذه املجموعة؟ ميلوا واهمسوا.

2 على سبيل املثال إذا كان عدد عناصر العد في الكوب ثالثة وكان اثنان منها 
3 يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 

مظللني.

يقول املعلم ما يلي: نعم، كان معي _____ )العدد الظاهر على البطاقة( عناصر عد في كوبي، وكان فيها _____ من 
العناصر املظللة، لذلك ميكن أن أكتب_____ )اإلجابة( لإلشارة إلى الكسر الذي يعبر عن عناصر العد املظللة في املجموعة. 

تذّكروا أن العدد اإلجمالي من األجزاء أو األشياء هو مقام الكسر وأن عدد األجزاء املظللة هو البسط.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة الكسر على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: واآلن حان دوركم. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 107: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب الرياضيات للتالميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 107: التطبيق.
97 الصف الثاني االبتدائي

.1

قيمة العدادات املُظللة بالكسور:

.2

قيمة العدادات املُظللة بالكسور:

.3

قيمة العدادات املُظللة بالكسور:

.4

قيمة العدادات املُظللة بالكسور:

.5

قيمة العدادات املُظللة بالكسور:

الدرس 107: التطبيق

اإلرشادات: بالنسبة للمسائل من 1 إلى 5، رّج عناصر عّد بطاقة األعداد التي اخترتها في كوب ثم ارمها، ثم ارسم صور 
لهذه العدادات، و سّجل الكسر الذي متّثله عناصر العّدادات املظّللة. بالنسبة للمسائل من 6 إلى 10، اكتب الكسر الذي 

متّثله العدادات احلمراء في كل مجموعة.
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يقول املعلم ما يلي: في الصفحة األولى، وبالنسبة للمسائل من 1 إلى 5، عليكم اختيار بطاقة أعداد، ووضع عناصر عد يساوي 
عددها العدد الظاهر في البطاقة في الكوب، ثم رّج الكوب وسكب عناصر العد. اكتبوا الكسر الذي يعبر عن عدد عناصر العد 

املظللة في املجموعة. بالنسبة للمسائل من 6 إلى 10، هناك عناصر عّد على الصفحة. اكتبوا الكسر الذي يعبر عن عدد عناصر 
العد احلمراء في املجموعة.

يقوم املعلم مبا يلي: التأكد من فهم التالميذ لإلرشادات.

يقول املعلم ما يلي: العبوا مع زمالئكم املجاورين. وقّرروا من سيأتي منكم ألخذ األدوات. حتتاجون إلى كوب وعناصر عد وبطاقات 
أعداد وقلم تلوين أحمر. فلنبدأ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يأخذ التالميذ الذين وقع االختيار عليهم األدوات. يتشارك الزمالء األدوات ويكملون النشاط.

مالحظة للمعلم: مبثابة نشاط إثرائي، ميكن أن يضع التالميذ الذين يحتاجون إلى حتدٍّ إضافي أكثر من أربعة عناصر عد في الكوب لتمثيل 
كسور غير النصف والثلث والربع. وميكنهم أيًضا رسم اجملموعة. مبثابة تدريب إضافي، ميكن للتالميذ أن يرسموا منوذًجا للكسر نفسه 

بصيغة جزء من دائرة أو مستطيل. انظر إلى املثال التالي.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ وهم يعملون. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين يحتاجون إلى املزيد من الدعم والتالميذ 
الذين يحتاجون إلى نشاط إثرائي بحيث ميكنك توفير التحّدي املالئم للجميع. استخدام إشارة جذب االنتباه عند انتهاء مدة "تعلَّم".

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم في كتابة كسور مجموعة وحتديدها. أريد من عضو مختلف من كل مجموعة أن يعيد 
األدوات لي. ضعوا كتاب الرياضيات للتلميذ في حقائبكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: إرجاع األدوات إلى املعلم وإعادة كتاب التلميذ إلى حقائبهم.
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مالحظة للمعلم: تدّرب التالميذ اليوم على حتديد الكسور في مجموعة. بالنسبة جلزء تأّمل، على التالميذ مقارنة صورتني، إحداهما كسر من 
واحد صحيح واألخرى كسور من مجموعة. ثم ُيطلب منهم مناقشة جوانب تشابه هذين الكسرين وجوانب اختالفهما.

1. يقول املعلم ما يلي: لقد تعّرفتم اليوم على طرق مختلفة للتفكير في الكسور - كسور مجموعة. سأرسم اآلن صورتني على 
السّبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم ما يلي على السبورة:

يقول املعلم ما يلي: ُتعد إحدى هاتني الصورتني مثااًل عن كسٍر من واحد صحيح، وُتعد األخرى مثااًل عن كسر من مجموعة. فّكروا 
في جوانب تشابه هذين الكسرين وجوانب اختالفهما. أوّد من كل منكم االلتفات إلى زميله املجاور ومشاركة أفكاره معه. بعد بضع 

دقائق، سأستخدم عصّي األسماء ألستمع إلى بعضكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى الزميل املجاور  عن الصورتني. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار ما ناقشوه.

يقوم املعلم مبا يلي: تدوين مالحظات عن التالميذ الذين لديهم يفهمون الكسور جيًدا والتالميذ الذين ال يفهمونها بنفس القدر. توضيح 
املفاهيم اخلطأ الرئيسية.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم في دراسة كسور املجموعة. أشكركم ملشاركة أفكاركم الرياضية. نتعلم الكثير من بعضنا 
البعض كل يوم. في حّصة الرياضيات املقبلة، ستدرسون كسور املجموعات مرة أخرى. ليلِق كل منكم التحية إلى زميله املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتية زمالئهم املجاورين.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لنلعب لعبة احلقائق.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار اإلجراء الوارد في الدرس 101 نفسه )أو لعب لعبة جديدة(.

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب لعبة احلقائق التي يختارها املعلم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حتديد كسور مجموعة من األشياء. •
كتابة أسئلة عن كسور مجموعة من األشياء. •

. على سبيل املثال،  3
4  ضع مجموعة من األشياء في كيس بنّي )أو كيس غير شفاف من لون آخر( متّثل الكسر 

3 مكعبات حمراء ومكعب أزرق واحد أو 3 تفاحات و موزة واحدة.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
• 3

4 كيس فيه أشياء متثل الكسر 
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 108



الفصل 5 247

رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يواصل التالميذ استكشاف كسور اجملموعة وحتديد الكسر املطلوب من مجموعة. وإذا سمح الوقت، يتعمق 
التالميذ فيما تعلّموه بإنشاء مجموعات ومطالبة زمالئهم بتحديد الكسر من اجملموعة. تذّكر أن كتاب الرياضيات للتلميذ ميكن أن يعّد 

مصدًرا قيًما للمعلومات عن فهم التالميذ للكسور.

يشير هذا الدرس إلى أن األشياء التي توجد في األكياس؛ وهي 3 تفاحات وموزة. استبدل األسماء حسب األشياء املتوفرة لديك.

. رسم مستطيل مقّسم إلى أربعة أجزاء متساوية على السبورة دون  3
4 1. يقوم املعلم مبا يلي: إحضار كيس من األشياء التي متثل الكسر

تلوين أي من األجزاء.

يقول املعلم ما يلي: لقد رسمت على السبورة مستطياًل مقسوًما إلى أربعة أجزاء، أو أرباع متساوية. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا 
. 3

4 أمكنكم اخلروج إلى مقدمة الفصل وتظليل هذا املستطيل بحيث ُيظهر الكسر 

3 املستطيل.
4 يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يظلّل التلميذ الذي وقع عليه االختيار 

يقول املعلم ما يلي: رائع. هذا املستطيل مقسم إلى أربعة أجزاء، ولّون _____ )اسم التلميذ( ثالثة أجزاء من األجزاء 
3 املستطيل ملّون. توجد أربعة أشياء في هذا الكيس. لننظر إليها مًعا.

4
األربعة، لذلك فإن 

يقوم املعلم مبا يلي: إخراج األشياء األربعة وعرضها على التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: لدي أربع ثمرات من الفاكهة في هذه املجموعة. ميلوا واهمسوا بالكسر املقابل لعدد التفاح في املجموعة.

. 3
4 يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس:

 3
4 3 واحد صحيح. تقابل التفاحات 

4 3 املجموعة تّفاح. يوضح املستطيل املوجود على السبورة 
4 يقول املعلم ما يلي: نعم، 

املجموعة. سأستخدم اآلن عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ. على كل منكم القدوم إلى األمام عندما أناديه.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقف التالميذ اخملتارون في مقدمة الفصل.

يقول املعلم ما يلي: انظروا عن كثب إلى مجموعة التالميذ هذه. التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين وانظروا إن كان بإمكانكم 
2 التالميذ في املجموعة. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد للمشاركة.

3 العثور على شيٍء مشترٍك بني 

2 التالميذ في اجملموعة. رفع 
3 يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتحدث إلى زمالئهم املجاورينعن شيٍء مشترٍك بني 

اإلبهام إلى أعلى عندما يكونون مستعدين للمشاركة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

 2
3 يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تلميذ للمشاركة ثم استدعاء تلميذ آخر لديه فكرة مختلفة. قد تكون هناك أشياء كثيرة مشتركة بني 

التالميذ في هذه اجملموعة.

2 التالميذ يشتركون في 
3 2 التالميذ في املجموعة. إذا كان 

3 يقول املعلم ما يلي: رائع. كل هذه أمثلة عن أشياء مشتركة بني 
أن _____ )إحدى إجابات التالميذ(، فما الكسر املقابل لعدد التالميذ الذين ال يشتركون في_____؟ ارفعوا أيديكم 

للمشاركة.

. 1
3 يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة. يشارك التلميذ الذي مت اختياره اسم الكسر: 

1 منهم ليس _____. ستتدربون اليوم على حتديد كسور مجموعة 
3 2 التالميذ _____ و

3 يقول املعلم ما يلي: نعم، 
مجدًدا. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 108: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب الرياضيات للتالميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 108: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: توجد في هذه الصفحة صور مجموعات من األشياء. ُيطلب منكم في كل مسألة حتديد كسٍر من املجموعة ثم 
اإلجابة عن أسئلة بشأن املجموعة. لنلِق نظرة على املسألة األولى مًعا. 99 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 108: التطبيق 

اإلرشادات: انظر إلى كل مجموعة وأجب عن األسئلة التالية.

1. ما الكسر الذي يعّبر عن األزهار احلمراء؟

2. ما الكسر الذي يعّبر عن األزهار الزرقاء؟

3. ما الكسر الذي يعّبر عن األزهار احلمراء والزرقاء؟

1. ما الكسر الذي يعّبر عن الدراجات احلمراء؟

2. ما الكسر الذي يعّبر عن الدراجات الزرقاء؟

3. ما الكسر الذي يعّبر عن الدراجات احلمراء والزرقاء؟

1. ما الكسر الذي يعّبر عن كرات القدم كبيرة احلجم؟

2. ما الكسر الذي يعّبر عن كرات القدم صغيرة احلجم؟

3. ما الكسر الذي يعّبر عن كرات القدم امللونة؟

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم املعلم مبا يلي: قراءة التعليمات واألسئلة الواردة حتت املسألة األولى.

يقول املعلم ما يلي: على كل منكم العمل مع زميله املجاور وحّل املسألة األولى مًعا. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زمالئهم املجاورين حلل املسألة األولى. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد للمشاركة. 
يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم إجاباتهم.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء ثالثة تالميذ ملشاركة أفكارهم )تلميذ واحد لكل سؤال(. كتابة الكسر على السبورة لنمذجة كيفية كتابة 
الكسور.

4 األزهار ألوانها أحمر وأزرق. تذّكروا أن 
4 3 األزهار لونها أزرق، و

4 1 األزهار لونها أحمر. 
4 يقول املعلم ما يلي: عمل جيد. 

4 ميثل املجموعة الكاملة. واآلن على كل منكم التعاون مع زميله املجاور حلّل بقية املسائل في كتاب التلميذ. وحني 
4 الكسر 

تنتهون، تعالوا لتروني.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم املجاورين حلل األسئلة عن كسور مجموعة. على التالميذ الذين ينتهون مبكًرا حّل 
النشاط اإلثرائي املدرج في جزء "مالحظة للمعلم" أدناه.

مالحظة للمعلم: مبثابة نشاط إثرائي، اطلب من التالميذ الذين ينتهون مبكًرا كتابة سؤال آخر ميكن اإلجابة عنه من إحدى الصور، مثل: ما 
الكسر الذي يعبر عن األزهار التي لها أوراق؟

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومالحظة التالميذ أثناء عملهم مًعا لإلجابة على األسئلة عن اجملموعات. مساعدة التالميذ حسب 
احلاجة وتدوين مالحظات عن الذين يواجهون صعوبات. شرح النشاط اإلثرائي للتالميذ الذين ينتهون مبكًرا. عند انتهاء الوقت، استخدام 

إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: أرى أنكم تعملون بجٍد اليوم. أبقوا كتاب التلميذ للجزء اخلاص بتأّمل.

مالحظة للمعلم: واصل التالميذ اليوم التعّرف على الكسور من اجملموعات واإلجابة عن أسئلة عن اجملموعات. في جزء تأّمل، على التالميذ 
فحص صورة وكتابة سؤالني عن اجملموعة ميكن اإلجابة عنهما باستخدام الكسور. اجمع كتب الرياضيات للتالميذ في النهاية للتحقق من 

فهمهم.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 108: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 108: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: أجبتم اليوم عن أسئلة عن مجموعة من األشياء. كتب البعض منكم كذلك أسئلة الكسور اخلاصة به والتي 
ميكن اإلجابة عنها أيًضا عن املجموعة. جتدون في كتبكم صورة ملجموعة من األشياء. انظروا عن كثب إلى الصورة ثم اكتبوا 

سؤالني عن الكسور ميكن اإلجابة عنهما عن هذه املجموعة. سجلوا أسئلتكم في كتبكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التدقيق في الصورة املوجودة في كتبهم ثم كتابة سؤالني عن الكسور ميكن اإلجابة عنهما عن هذه 
اجملموعة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم. أحسنتم صنًعا في حتديد الكسور. واألسئلة التي طرحتموها رائعة. حّيوا أنفسكم 
وأعيدوا أدواتكم إلى أماكنها املخصصة.

يقوم التالميذ مبا يلي: ُيحيُّون أنفسهم ويضعون أدواتهم في حقائبهم.

.1.2

101 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 108: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. اكتب سؤالني عن الكسور في مجموعة البالونات التالية. اإلرشادات: تأمَّ

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: لنلعب لعبة احلقائق.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار اإلجراء الوارد في الدرس 101 نفسه )أو لعب لعبة جديدة(.

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب لعبة احلقائق التي يختارها املعلم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
حل مسائل كالمية تتضمن كسوًرا من واحد صحيح  •

أو من مجموعة.
تقييم تقّدمهم في التعلّم عن الكسور. •

اطبع مجموعات من بطاقات املسائل الكالمية عن الكسور 
وُقّصها )مجموعة واحدة لكل مجموعة صغيرة من التالميذ(.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
مجموعات من بطاقات املسائل  •

الكالمية عن الكسور )مجموعة واحدة 
لكل مجموعة صغيرة من التالميذ(.

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 109



250 الفصل 5

مالحظة للمعلم: يحّل التالميذ في هذا الدرس مسائل كالمية عن الكسور. تتضمن املسائل كسوًرا من واحد صحيح وكسوًرا من مجموعة. 
يشارك التالميذ مجموعة من بطاقات املسائل الكالمية، ولكن يعمل كل منهم مبفرده. يوّفر تنسيق اجملموعة املساعدة في القراءة واملساعدة 
في حل املسائل عند احلاجة. يجب أن يكون هذا التنسيق مألوًفا بالنسبة للتالميذ، على أن يكون العنصر اجلديد هو محتوى الكسور فقط.

هناك أيًضا بطاقتان في اجملموعة، البطاقة ذ والبطاقة ر، واللتان تضمان أسداًسا، وهذه الكسور ليست مقررة للصف الثاني االبتدائي. 
ولكن، رمبا يكون بعض التالميذ لديك جاهزين لهذا التحدي. قّرر ما إذا كنت تريد تضمني هاتني البطاقتني في اجملموعات التي تعطيها 

للتالميذ أم ال. إضافًة إلى ذلك، ميكنك تكوين مجموعات بديلة من البطاقات لتلبية احتياجات تالميذك احلاليني.

1. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة ما يلي على السبورة: خبزت مروة فطيرة تفاح وقطعتها إلى أربع قطع متساوية. أعطت قطعة واحدة إلى 
أخيها وقطعة واحدة إلى أختها.

يقول املعلم ما يلي: لقد قضينا ثمانية أيام في العمل على الكسور. وتناولنا كسور األشكال واملجموعات. واليوم نحن بصدد حل 
بعض املسائل الكالمية. لقد سبق لنا حل مسائل كالمية، ولكن مسائلنا اليوم ستضم كسوًرا. لننظر إلى املسألة الكالمية املكتوبة 

على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة املسألة الكالمية بصوت مرتفع. ثم رسم صورة للفطيرة املقطوعة إلى أربع قطع.

يقول املعلم ما يلي: لقد رسمت صورة لهذه الفطيرة ملساعدتي في فهم ما يحدث في املسألة الكالمية. ميكن أن يساعدنا رسم 
الصور في فهم ما يحدث في املسائل الكالمية وفي حّلها. وتذكرني هذه املسألة الكالمية أيًضا مبا فعلناه حني طوينا الدوائر 

)الفطائر( إلى أجزاء متساوية في اليوم األول الذي درسنا فيه الكسور.

ما األسئلة التي تطرحها علينا هذه املسألة الكالمية؟

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم. ال تطرح املسألة الكالمية أي أسئلة.

يقول املعلم ما يلي: صحيح، ال تطرح هذه املسألة الكالمية أي سؤاٍل علينا. نعرف أن مروة خبزت فطيرة وقطعتها إلى أرباع. 
بالنظر إلى الصورة وسماع املسألة الكالمية، هل ميكنني اإلجابة عن السؤال التالي: ما الكسر الذي يعبر عن قطعة الفطيرة التي 

أكلها أخو مروة؟ قفوا إذا كنتم تعتقدون أنكم تستطيعون اإلجابة عن هذا السؤال.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا كانوا يستطيعون اإلجابة عن السؤال. يجيب التلميذ الذي وقع االختيار عليه على السؤال.

1 الفطيرة. هل هناك سؤال آخر ميكننا طرحه عن 
4 يقول املعلم ما يلي: نعم، نستطيع اإلجابة عن ذلك السؤال. أكل أخو مروة 

هذه الفطيرة؟ التفتوا وحتّدثوا إلى زمالئكم املجاورين عن سؤال آخر ميكن طرحه واإلجابة عنه. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى ملشاركة 
سؤالكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات والتّحدث إلى زمالئهم املجاورين عن سؤال ميكن اإلجابة عنه بشأن الفطيرة. رفع اإلبهام 
إلى أعلى للمشاركة. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أسئلتهم وإجاباتهم.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا لم يسأل أي تلميذ عن الكمية املتبقية من الفطيرة، يوّجه املعلم التالميذ أو يطرح عليهم هذا السؤال ويطلب منهم 
مشاركة اإلجابة. إن الغرض من جعل التالميذ يفكرون في جميع الكسور التي ميكن أن تتضمنها هذه املسألة الكالمية هو أن يأخذوا فكرة 

عن األسئلة املتنوعة التي قد تطرحها بطاقات املسائل الكالمية.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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2. يقول املعلم ما يلي: رائع. هناك الكثير من األسئلة التي ميكن أن نطرحها على هذه املسألة الكالمية. واليوم، ستعملون على تعلَّم )40 دقيقة(
حل بعض املسائل الكالمية مبفردكم. سُيطرح عليكم سؤال كي جتيبوا عليه استناًدا إلى املسألة الكالمية، ولكنه من اجليد أواًل 

فهم املسألة الكالمية جيًدا ومعرفة ما قد ُيطرح من أسئلة. ميكنكم رسم صورة ملساعدتكم في حل املسألة الكالمية، كما فعلنا على 
السّبورة.

سيتعاون كل منكم مع مجموعة من التالميذ. وستحصل كل مجموعة على مجموعة من بطاقات املسائل الكالمية. حاولوا حل 
املسائل الكالمية املكتوبة على البطاقات كّل مبفرده، ولكن ميكن لزمالئكم في املجموعة مساعدتكم عند احلاجة. وبعد أن حتّلوا 

كل مسألة أيًضا، ميكنكم التحقق من إجاباتكم من زميٍل حّل املسألة نفسها.

من فضلكم، أخرجوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 109: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب الرياضيات للتالميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 109: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: يوجد على كل بطاقة حرف. مبجّرد أن حتلوا مسألة، اكتبوا اإلجابة في املربع ذي احلرف املطابق. البطاقتان 
"ذ" و "ر" صعبتان. إذا اخترمت البطاقة "ذ" أو "ر" ووجدمت أنها صعبة جًدا، فأعيدوها واختاروا غيرها.

سأستخدم عصّي األسماء إلنشاء مجموعات. بإمكان عضو واحد في املجموعة القدوم وأخذ مجموعة من بطاقات املسائل الكالمية 
عن الكسور. اعثروا على مكان للجلوس مًعا والبدء باحلل. واصطحبوا كتاب التلميذ معكم.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء لتكوين مجموعات من أربعة أو خمسة تالميذ، اعتماًدا على عدد التالميذ في الفصل. إعطاء 
مجموعة من بطاقات املسائل الكالمية إلى كل مجموعة من التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: اصطحاب كتاب الرياضيات للتلميذ معهم والعثور على مجموعة. العمل خالل ما تبقى من وقت تعلّم على 
حل املسائل املكتوبة على البطاقات. كتابة اإلجابات في الكتاب. التحقق من اإلجابات مع التالميذ اآلخرين في اجملموعة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ وهم يحلون املسائل. عرض املساعدة على التالميذ إذا لزم األمر. واالقتراح على التالميذ أن 
يرسموا صوًرا إذا كانوا يواجهون صعوبة في فهم املسألة الكالمية. عند انتهاء الوقت، استخدام إشارة جذب االنتباه.

مالحظة للمعلم: مبثابة نشاط إثرائي، اطلب من التالميذ الذين ينتهون مبكًرا كتابة مسألة كالمية من تأليفهم عن الكسور ليحلها باقي الزمالء 
في اجملموعة. 

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا يا تالميذي األعزاء. أعيدوا مجموعات البطاقات إلي وعودوا إلى مقاعدكم للتأّمل. احتفظوا 
بكتاب التلميذ معكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: إعادة مجموعات البطاقات إلى املعلم والعودة إلى مقاعدهم.

الصف الثاني االبتدائي102

الدرس 109: التطبيق

اإلرشادات: سّجل إجابتك في مربع احلرف الصحيح.

بأ

دجـ

وهـ

حز

يط
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مالحظة للمعلم: حّل التالميذ اليوم مسائل كالمية عن الكسور. في جزء تأّمل، يقّيم التالميذ ما تعلّموه فيما يتعلق بكسور الواحد الصحيح 
وكسور اجملموعة. ويتعّرفون على نقاط قوتهم وضعفهم ويقّيمون تقّدمهم الشخصي.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 109: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 109: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: نتعامل مع الكسور منذ تسعة أيام. وقد بدأنا دراستنا هذه بالتعامل مع كسور واحد صحيح، كالدائرة أو 
املستطيل، ثم تناولنا كسور املجموعات. لقد تعلمنا الكثير عن الكسور، لدرجة أننا متكّنا اليوم من حل بعض املسائل الكالمية 

عنها.

في جزء تأّمل، ستفكرون في كل ما عملتم عليه وفي قدر ما تعلمتموه عن الكسور. سيتأّمل كل منكم مبفرده. ولن تشاركوا تأّملكم 
مع زمالئكم.

جتدون في كتابكم خًطا مرقًما من 0 إلى 5. فّكروا في فهمكم للكسور. هل تفهمون ما املقصود بالكسر وكيفية التعّرف عليه؟ هل 
ميكنكم حل مسألة فيها مجموعة من األشياء التي عليكم حتديد الكسور التي تعبر عنها؟ هل ميكنكم حّل مسألة كالمية تتضمن 

كسوًرا؟ تأّملوا فيما تعلمتموه قلياًل. ماذا تعّلمتم؟ ما اجلوانب التي ما زلتم تعملون عليها؟

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير بهدوء فيما تعلموه عن الكسور.

يقول املعلم ما يلي: ضعوا دائرة حول الرقم الذي تعتقدون أنه يقابل درجة فهمكم على اخلط. الرقم 5 يعني أنكم واثقون جًدا 
وأنكم ستجيبون بنعم على كل هذه األسئلة. الرقمان 1 أو 2 يعنيان أنكم ما زلتم تشعرون أن الكسور موضوع شائك حتتاجون إلى 
التدّرب عليه أكثر. يوجد الرقم 3 في الوسط متاًما، ويعني أنكم تعتقدون أن موضوع الكسور ليس سهاًل، ولكنكم تفهمون جزًءا 

منه. ضعوا دائرة حول أحد األرقام اآلن.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير قلياًل ثم وضع دائرة حول الرقم لإلشارة إلى درجة فهمهم احلالية للكسور.

يقول املعلم ما يلي: اكتبوا اآلن عن سبب اختياركم الرقم الذي اخترمتوه. وتذكروا أن كاًل منكم يتأمل مبفرده وال يتشارك مع أي 
زميل.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة سبب منطقي للتقييم الشخصي الذي وضعوه.

يقوم املعلم مبا يلي: التحقق من مراجعة ما كتبه التالميذ في كتاب التلميذ الحًقا ملعرفة ما يشعرون به حالًيا إزاء الكسور.

وا زمالءكم املجاورين، وضعوا أدواتكم في حقائبكم. يقول املعلم ما يلي: حيِّ

يقوم التالميذ مبا يلي: حتية زمالئهم املجاورين، ووضع أدواتهم في حقائبهم.

103 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 109: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ضع دائرة حول رقم على اخلط التالي للتعبير عن مدى فهمك اآلن للكسور. ثم اشرح  اإلرشادات: تأمَّ
سبب اختيارك هذا الرقم في املربع التالي. 

فّكر في األسئلة التالية:

هل تفهم ما املقصود بالكسر وكيفية التعّرف عليه؟ 	 

هل ميكنك التعّرف على كسور مجموعة ما؟ هل ميكنك التعّرف على كسور ُكلٍّ كامل؟ 	 

هل ميكنك حّل مسألة كالمية تتضمن كسوًرا؟ 	 

0 1 2 3 4 5

0 = أدائي ليس كما أريد.

5 = أنا سعيد بالتقدم الذي حققُته.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )جيوب القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

3. يقول املعلم ما يلي: لنلعب لعبة احلقائق.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار اإلجراء الوارد في الدرس 101 نفسه )أو لعب لعبة جديدة(.

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب لعبة احلقائق التي يختارها املعلم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تقسيم املستطيالت إلى ثالثة أو أربعة أجزاء متساوية. •
توضيح فهمهم أن كل جزء من مستطيل هو جزء من  •

كّل صحيح.
وصف األجزاء املتساوية من واحٍد صحيٍح باستخدام  •

مفردات الكسور.

اصنع منوذج علَم كسور مقسًما إلى أرباٍع لعرضه على التالميذ.
أحضر العلم املصري لعرضه مبثابة مثال إضافي.

اطبع بطاقات ألعالم الكسور )بطاقة واحدة لكل تلميذ(. راجع النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم من بطاقات علَم 
الكسور.

اجمع مواد كي يستخدمها التالميذ لتزيني أعالم كسورهم. على سبيل املثال: أقالم حتديد وأقالم تلوين ومساطر 
ومقصات وصمغ ورقائق بّراقة ورقائق ترتر وكرات البمبم القطنية وشرائط الشنيل وما إلى ذلك.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
منوذج علَم كسور مكتمل •
قطعة كرتونية بيضاء كبيرة أو قطعة  •

من الورق املقوى )ورقة لكل تلميذ(
صورة للعلم املصري •
بطاقة علَم الكسور )بطاقة واحدة  •

لكل تلميذ(
ورق مقوى )صغير( •
مساطر •
مقص •
صمغ أو أنابيب صمغ •
مواد تزيني أخرى كالرقائق البراقة  •

أو رقائق الترتر أو كرات البمبم أو 
شرائط الشانيل )اختيارية(

أهداف التعلَّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 110
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مالحظة للمعلم: يصمم التالميذ في هذا الدرس علَم كسوٍر ويصنعونها مبثابة مشروع لتتويج جهودهم. بإمكان التالميذ اختيار األثالث أو 
األرباع أو أجزاء كسرية أخرى. ال تطرح األنصاف كأحد اخليارات للكسور إال إذا كان هذا اخليار مالئًما للتالميذ. يعّد السماح للتالميذ 

باختيار قيمة الكسر في هذا النشاط مبثابة وسيلة لتمييز التالميذ وتقييمهم. ولكن، عند اللزوم، ميكنك توصيف املتطلبات للتالميذ الذين 
يحتاجون إلى مساعدة أو حتديات إضافية.

1. يقوم املعلم مبا يلي: لصق علَم الكسور املكتمل والعلم املصري.

يقول املعلم ما يلي: مبثابة تتويٍج للجهود التي بذلتموها في دراسة الكسور، سنصنع أعالم كسور. على السبورة، ترون مثااًل صنعُته 
باإلضافة إلى علمنا املصري. التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وحتدثوا عن كال العَلمني. ما الكسر املقسم إليه العلم املصري؟ ما 

الكسر املقسم إليه عَلمي؟ سأستخدم عصّي األسماء لسماع بعض مالحظاتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات إلى زمالئهم املجاورين واملناقشة بشأن كال العلَمني. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم 
االختيار ما يالحظونه.

1 منه أسود. هذا مثال رائع 
3 1 منه أبيض و

3 1 منه أحمر و
3 يقول املعلم ما يلي: نعم، العلم املصري مقسم إلى أثالث. 

لألثالث. يوجد في وسط العلم رمز. إذا كان لديكم وقت وأردمت تصميم رمٍز ألعالمكم، ميكنكم فعل ذلك أيًضا. عَلمي مقسوم إلى 
1 منه 

4
1 منه _____ )لون/نقش(، و

4
1 منه _____ )لون/نقش(، و

4
1 منه _____ )لون/نقش(، و

4
أرباع. 

_____)لون/نقش(. صنعت أيًضا رمًزا في منتصف عَلمي وبطاقة أوضح تفاصيله فيها.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض بطاقة علَم الكسور مع العلَم. وقراءتها بصوت مرتفع على التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: في درس الرياضيات اليوم، ستأخذون ورقة كبيرة إلنشاء أعالمكم. قرروا عدد الكسور التي ستضمها أعالمكم. 
نعلم أنه لتمثيل الكسور، يجب أن تكون األجزاء متساوية، حيث يجب أن يكون كل جزء من عَلمكم مساوًيا لبقية األجزاء. وميكن 

أن تكون هناك أكثر من طريقة واحدة للقيام بذلك. مثاًل، هل تذكرون حني طوينا الورق؟ طاملا أنه لديكم أجزاء متساوية، فهذا 
جيد.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا لزم األمر رسم طرق لتقسيم الورقة على السبورة إلى أثالث أو أرباع أو مطالبة التالميذ باقتراح تلك الطرق 
ومتثيلها. فيما يلي بعض األمثلة.

يقول املعلم ما يلي: بعد أن تقسموا أوراقكم إلى أثالث أو أرباع، لّونوا كل جزء باستخدام أقالم التلوين أو أقالم التحديد، 
واستخدموا املواد األخرى لتزيني أعالمكم. ميكنكم جعل كل األجزاء متماثلة، أو جعل بعضها متماثاًل، أو جعلها جميًعا مختلفة. 

األمر يعود إليكم. وكذلك إذا شعرمت أنكم مستعدون للتحدي وأردمت تقسيم رايتكم إلى أجزاء أكثر صعوبة، كاألسداس واألثمان، 
فيمكنكم ذلك. أطلعوني على أعالمكم من فضلكم قبل أن تزّينوها.

وحني تنتهون، خذوا بطاقة )أو اصنعوا واحدة(. على البطاقة، صفوا العَلم وكل جزء منه إضافة إلى نوع العَلم الذي صنعتموه، كأن 
يكون عَلم أرباع أو أثالث، وما إلى ذلك. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون السؤال عن شيء.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لطرح أسئلة استيضاحية عند احلاجة.

يقوم املعلم مبا يلي: التأكد من فهم كل التالميذ لإلرشادات. تقدمي مواد إلى التالميذ. وميكن للتالميذ اجلالسني على طاولة واحدة مشاركة 
مواد التزيني فيما بينهم.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: العمل على إنشاء أعالمهم خالل بقية وقت تعلّم. وعند انتهائهم، إنشاء بطاقة علَم كسور يصف علَمهم.تعلَّم )40 دقيقة(

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ملالحظة التالميذ أثناء صنعهم األعالم. تقدمي املساعدة عند احلاجة، وال سّيما للتالميذ الذين 
يواجهون صعوبات أو يصنعون أعالًما مقّسمة إلى أسداس أو أثمان. مساعدة التالميذ في إعداد أعالمهم عند احلاجة. استخدام إشارة 

جذب االنتباه عند انتهاء مدة "تعلَّم".

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا يا تالميذي األعزاء. أعالمكم جميلة. رتبوا أدواتكم وضعوها في أماكنها. ثم اعرضوا أعالمكم 
على طاوالتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: ترتيب األدوات ووضع العلَم على الطاولة.

مالحظة للمعلم: بالنسبة جلزء تأّمل، يقوم التالميذ بالتجول في املعرض ملشاركة منتجاتهم النهائية ومالحظة الطرق اخملتلفة التي صنع بها 
زمالؤهم أعالمهم.

1. يقول املعلم ما يلي: اليوم، سنقوم بجولة في املعرض لننظر إلى أعالم بعضنا البعض الكسرية. ستتجولون في الفصل وتنظرون 
إلى أعالم بعضكم البعض. هل صنعوا عَلًما بكسٍر مماثل للكسر الذي صنعه كل منكم؟ إذا وجدمت ذلك، فهل عرضتم الكسر 

بالطريقة نفسها؟ اقرؤوا بطاقات أعالم الكسور ألصدقائكم لتتعّرفوا على املزيد عن أعالمهم. ال تلمسوا أعالم أصدقائكم. جتّولوا 
بهدوء لدقيقتني. عندما ُأصّفق ثالث مرات، توقفوا وعودا إلى مقاعدكم. بعد ذلك، سنشارك مالحظاتنا.

يقوم التالميذ مبا يلي: التجّول في الفصل الدراسي لالطالع على عمل التالميذ اآلخرين. العودة إلى املقعد حني يصّفق املعلم.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا أردمت مشاركة مالحظاتكم مع املجموعة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للمشاركة. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار ما يالحظونه.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء ثالثة أو أربعة تالميذ ملشاركة مالحظاتهم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم في صنع أعالم كسور. سأجمع األعالم بحيث ميكنني عرضها. حّيوا بعضكم على عملكم 
الرائع.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتّية بعضهم بعًضا.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة على الفصل

الدروس 111 إلى 120
الدروسالوصفاملكوِّن

مؤشرات التعلّم
سيعمل التالميذ، خالل الدروس من 111 إلى 120، وفق مؤشرات التعلّم التالية:

ب- العمليات والتفكير اجلبري:
1.ب- اجلمع والطرح بطالقة في نطاق العدد 20 باستخدام 

اإلستراتيجيات الذهنية.
1.جـ- استخدام اجلمع والطرح في نطاق العدد 100 حلل املسائل الكالمية 
املكونة من خطوة واحدة أو خطوتني والتي تتضمن حاالت جمع وطرح 

وإضافة وقسمة ومقارنة مع قيم مجهولة في جميع املواضع.
1.د- حل مسائل اجلمع والطرح في نطاق العدد 100 مع قيمة مجهولة 

واحدة في أي موضع داخل املعادلة.
2.ب- استخدام اجلمع ملعرفة عدد مجموع األشياء املرتَّبة في 

مصفوفات مستطيلة حتتوي على ما يصل إلى 5 صفوف و5 أعمدة.
2.جـ- كتابة معادلة للتعبير عن مجموع األشياء في مصفوفة كمجموع 

لألعداد املضافة املتساوية.

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
2.أ- تطبيق مجموعة متنوعة من إستراتيجيات حل املشكالت استناًدا 

إلى مناذج أو رسومات محددة، ومفاهيم القيمة املكانية، وخواص 
العمليات، و/أو العالقة بني اجلمع والطرح وربط أسلوب احلل بطريقة 

مكتوبة.
2.ب- جمع وطرح عددين مكونني من رقمني بسهولة سواء بإعادة 

التجميع أو بدونه.
2.د- جمع أعداد مكّونة من رقم ورقمني و3 أرقام مع أعداد مكّونة من 
3 أرقام باستخدام مجموعة من اإلستراتيجيات، منها إعادة التجميع.

2.هـ- شرح سبب ضرورة إعادة جتميع العشرات أو املئات أحياًنا حلل 
املسائل.

د- القياس والبيانات:
4. أ- تنظيم البيانات في حدود أربع مجموعات في متثيالت بيانية 

باألعمدة ومتثيالت بيانية بالصور ذات مقياس )املقاييس محدودة إلى 
.)10 ،5 ،2

4.ب- حل مسائل اجلمع والطرح واملقارنة البسيطة، باستخدام 
البيانات املقدمة في متثيل بياني باألعمدة أو بالصور.

خالل هذا النشاط اليومي، تتطّور لدى التالميذ مهارة املعرفة باألعداد، واملعرفة رياضيات التقومي
بالتقومي، ومفاهيم القيمة املكانية مبكًرا، والعد بطالقة، ومهارات حل املشكالت.

15 إلى 20 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يتعلَّم التالميذ مجموعة متنوعة من مهارات تعلَّم
الرياضيات ويطبقونها، حيث يرشدهم املعلم من خالل املراجعة والتدريس 

والتدريب.

35 إلى 40 دقيقة

ل خالل هذا النشاط اليومي، يطّور التالميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأمَّ
الرياضيات بالتحدث عن اكتشافاتهم، وذلك باستخدام مفردات الرياضيات، 

وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعلّم، وتوضيح املفاهيم اخلطأ، وتعلَّم رؤية األشياء 
من منظور التالميذ.

5 إلى 10 دقائق
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التفكير احلاسوبي

ب- العمليات والتفكير اجلبري:
1.ب- اجلمع والطرح بطالقة في نطاق العدد 20 باستخدام 

اإلستراتيجيات الذهنية.
1.جـ- استخدام اجلمع والطرح في نطاق العدد 100 حلل املسائل الكالمية 
املكونة من خطوة واحدة أو خطوتني والتي تتضمن حاالت جمع وطرح 

وإضافة وقسمة ومقارنة مع قيم مجهولة في جميع املواضع.
1.د- حل مسائل اجلمع والطرح في نطاق العدد 100 مع قيمة مجهولة 

واحدة في أي موضع داخل املعادلة.

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
2.أ- تطبيق مجموعة متنوعة من إستراتيجيات حل املشكالت استناًدا 

إلى مناذج أو رسومات محددة، ومفاهيم القيمة املكانية، وخواص 
العمليات، و/أو العالقة بني اجلمع والطرح وربط أسلوب احلل بطريقة 

مكتوبة.
2.ب- جمع وطرح عددين مكونني من رقمني بسهولة سواء بإعادة 

التجميع أو بدونه.
2.د- جمع وطرح أعداد مكّونة من رقم ورقمني و3 أرقام من أعداد 

مكونة من 3 أرقام باستخدام مجموعة من الطرق، منها إعادة 
التجميع.
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أهداف التعلمالدرس

111
سيقوم التالميذ مبا يلي:

املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تفسير البيانات الواردة في التمثيل البياني باألعمدة مبقياس 5 أو 10. •
تفسير البيانات الواردة في التمثيل البياني بالصور مبقياس 2 أو 5. •
شرح سبب أهمية استخدام املقياس املناسب عند رسم التمثيالت البيانية. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:112
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تنظيم أربع فئات من البيانات في متثيل بياني باألعمدة. •
اختيار مقياس مناسب بناًء على البيانات التي مُتثَّل بيانًيا. •
كتابة وحّل مسائل جمع ومقارنة وطرح باستخدام البيانات. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:113
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تنظيم أربع فئات من البيانات في متثيل بياني بالصور. •
اختيار مقياس مناسب بناًء على البيانات التي مُتثَّل بيانًيا. •
كتابة وحّل مسائل جمع ومقارنة وطرح باستخدام البيانات. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:114
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
التعّرف على مصفوفات من احلياة اليومية. •
كتابة مسائل جمع مكررة للمصفوفات. •
حساب مجموع األشياء في املصفوفات. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:115
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تكوين مصفوفات ذات عدد معنّي من الصفوف واألعمدة. •
كتابة مسائل جمع مكررة للتعبير عن مجموع األشياء في مصفوفة. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:116
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع وطرح أعداد مكّونة من رقم ورقمني و3 أرقام. •
تطبيق مجموعة من اإلستراتيجيات حلل املسائل. •
حتديد األخطاء في عملهم وتصحيحها والعمل مع اآلخرين. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:117
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع وطرح أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام. •
كتابة مسائل كالمية للجمع والطرح. •
تطبيق مجموعة من إستراتيجيات الرياضيات الذهنية حلل مسائل اجلمع والطرح الكالمية. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:118
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع وطرح أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام. •
التعاون في لعب لعبة رياضيات. •
تقييم تقّدمهم في اجلمع والطرح مع إعادة التجميع. •

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل 6
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جتهيزات املعلم للفصل
الدرس 111:

عمل نسخة كبيرة من التمثيل البياني باألعمدة املوضح فيما يلي. •

عمل نسخة كبيرة من التمثيل البياني بالصور املوضح فيما يلي. •

حيوانات املزرعة

ات
وان

حلي
د ا

عد

35

30

25

20

15

10

5

0

أبقار ماعز دجاج ِخراف

احليوانات أنواع 

حيوانات املزرعة

  املفتاح = متثل كل صورة حيوانات 5 حيوانات

أبقار

ماعز

دجاج

ِخراف

سيقوم التالميذ مبا يلي:119
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تأّمل ما تعلّموه في املوضوعات الرياضية التي درسوها في الصف الثاني االبتدائي. •
َوْصف املهارات واملفاهيم الرئيسية التي تعلّموها في الصف الثاني االبتدائي. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:120
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تأّمل ما تعلّموه في املوضوعات الرياضية التي درسوها في الصف الثاني االبتدائي. •
َوْصف املهارات واملفاهيم الرئيسية التي تعلّموها في الصف الثاني االبتدائي. •
كتابة رسالة لوصف املهارات واملفاهيم الرئيسية التي تعلّموها في الصف الثاني االبتدائي. •

أهداف التعلمالدرس
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الدرس 112:
عمل نسخة كبيرة من التمثيل البياني باألعمدة لنكهة اآليس كرمي املفضلة املوضح فيما يلي. •

عمل نسخة كبيرة من التمثيل البياني باألعمدة الفارغ املوضح فيما يلي. •

الدرس 113:
عمل نسخة كبيرة من التمثيل البياني بالصور الفارغ املوضح فيما يلي. •

نكهة اآليس كرمي املفّضلة
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الدرس 114:
اطبع النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم من صور املصفوفات. •
بالنسبة جلزء "تأّمل"، على التالميذ البحث عن أمثلة ملصفوفات في الفصل. وعند الضرورة، أنشئ مصفوفات أو ضع صور  •

مصفوفات في أرجاء الفصل قبل بداية الدرس لتسهيل هذا التدريب.

الدرس 115:
اجمع أحجار نرد كي يستخدمها التالميذ لتكوين مصفوفات. يحتاج كل تلميذين إلى حجري نرد. •

الدرسان 116 و117:
ْر مواد القيمة املكانية املُسَتخدمة في الدرس 84. • وفِّ
اطبع مجموعات من جداول اآلحاد-العشرات-املئات )جدول لكل تلميذ(. شاهد النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم جلداول  •

اآلحاد-العشرات-املئات.

الدرس 118:
أنشئ مجموعات من بطاقات لعبة إعادة التجميع )مجموعة واحدة لكل مجموعة صغيرة من التالميذ(. راجع النماذج املتضمنة في  •

نهاية دليل املعلم من بطاقات لعبة إعادة التجميع.
اجمع قطع لعب ليستخدمها التالميذ أثناء لعب اللعبة. يحتاج كل تلميذ في اجملموعة إلى قطعة مميزة )أحجار ملونة أو قطع لعب  •

بالستيكية أو قطع أقالم تلوين مكسورة على سبيل املثال(.
اجمع أحجار نرد )حجر نرد واحد لك مجموعة صغيرة من التالميذ(. •
وّفر مواد القيمة املكانية الواردة في الدرس 84 وُنسًخا من جدول اآلحاد-العشرات-املئات. •
أنشئ ملصًقا يوضح القواعد التالية للعبة. •

قواعد اللعبة:
1. يضع الفريقان قطع اللعب على الدائرة البيضاوية املسّماة "البداية".

2. يرمي الفريق 1 حجر النرد. إذا ظهر عدد زوجي، يجب التحرك مبقدار خانتني. وإذا ظهر عدد فردي، يجب التحرك مبقدار 3 
خانات.

3. يختار الفريق 1 بطاقة من الطاولة ويحل املسألة الكالمية أو يّتبع اإلرشادات.
4. يتحقق الفريق 2 من اإلجابة.

5. إذا كانت إجابة الفريق 1 صحيحة، فعليهم البقاء في اخلانة نفسها.
6. إذا كانت إجابة الفريق 1 خطأ، فعليهم الرجوع خانة واحدة.

7. بعد ذلك، يأتي دور الفريق 2.
8. يستمر اللعب إلى أن يصل أحد الفريقني إلى خانة "النهاية" اخلماسية.

الدرس 119:
أنشئ اجلدول الكبير املوضح فيما يلي ملراجعة موضوعات الرياضيات اخلمسة الرئيسية )املوضوعات "اخلمسة األهم"( للصف  •

الثاني االبتدائي: العمليات والتفكير اجلبري، واألعداد والعمليات في نظام العد العشري، والقياس، والبيانات، والهندسة.

املوضوعات اخلمسة األهم في الصف الثاني االبتدائي

العمليات والتفكير اجلبري

األعداد والعمليات في نظام العد 
العشري

القياس

البيانات

الهندسة
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املواد املستخدمة

جداول اآلحاد-العشرات-املئاتأقالم رصاصكتاب التلميذركن رياضيات التقومي

منوذج فارغ لتمثيل بياني باألعمدةصور مصفوفاتأقالم تلوينحجر نرد

نسخة كبيرة من التمثيل البياني باألعمدة 
جدول املوضوعات اخلمسة األهمقطع لعبجدول القيمة املكانيةلنكهة اآليس كرمي املفّضلة

صور مصفوفات  
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
ْد املوضوعات بناًء على أداء اإلرشادات مالحظة للمعلم: خالل الدروس الـ 10 التالية، اختر محتوى رياضًيا مت تعلّمه سابًقا ملراجعته مع التالميذ. حدِّ

ن اإلضافي من التقومي يجب أن  التالميذ في الفصل وبيانات التقييم وكتاباتهم في كّراس الرياضيات. فيما يلي اقتراحات. تذّكر أن هذا املكوِّ
يستغرق بضع دقائق فقط. والغرض منه هو إجراء مراجعة سريعة للتالميذ.

1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )خانات القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: خالل األيام الـ 10 املقبلة، سنراجع خالل حصص الرياضيات مجموعة من املوضوعات من دروس الرياضيات 
التي درسناها في العام بأكمله. لنراجع اليوم _____ )املوضوع(.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار أحد األنشطة التالية للتدريب بسرعة لعدة دقائق مع الفصل.

عائالت احلقائق •
لعب لعبة من الدروس 101 إلى 110. •

الوقت •
حتديد الوقت الظاهر على ساعة احلائط. •
رسم العقربنْي على ساعة احلائط لتوضيح الوقت احملّدد. •

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تفسير البيانات الواردة في التمثيل البياني باألعمدة  •

مبقياس 5 أو 10.
تفسير البيانات الواردة في التمثيل البياني بالصور  •

مبقياس 2 أو 5.
شرح سبب أهمية استخدام املقياس املناسب عند  •

رسم التمثيالت البيانية.

أنشئ نسخة كبيرة من التمثيل البياني باألعمدة والتمثيل البياني 
بالصور حليوانات املزرعة. انظر جزء جتهيزات املعلم للفصل 

ملعرفة التفاصيل.

احملاور •
التمثيل البياني باألعمدة •
البيانات •
أفقي •
املفتاح •
التمثيل البياني بالصور •
املقياس •
رأسي •

ركن رياضيات التقومي •
نسخة كبيرة من التمثيل البياني  •

باألعمدة حليوانات املزرعة
نسخة كبيرة من التمثيل البياني  •

بالصور حليوانات املزرعة
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 111
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: خالل الدروس الثالثة املقبلة، سيراجع التالميذ البيانات. ويحلّلون نفس البيانات املمثلة في متثيل بياني باألعمدة ومتثيٍل آخر 
بالصور. ويناقشون مقاييس التمثيالت البيانية وتأثيرها على متثيل البيانات. يفّسر التالميذ متثياًل بيانًيا يشير إلى املنتصف بني كميتني 

ومتثياًل بيانًيا بالصور عليه نصف صورة فقط. وأخيًرا، يرسم كل منهم متثيله البياني.

حتليل البيانات وتفسيرها هما كفاءتان أساسيتان في التفكير احلاسوبي. بعد جمع البيانات، يجب تنظيمها ومتثيلها بصيغة تتيح حتليلها. 
يتعلّم التالميذ حتليل األمناط والعالقات والتحقق منها ويشاركون النتائج التي يتوصلون إليها مع بعضهم البعض. توفر الدروس املقبلة 

العديد من الفرص اخملتلفة كي يكتسب التالميذ الكفاءة والثقة في عرض البيانات ومشاركتها وتفسيرها.

1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض نسخة كبيرة من التمثيل البياني باألعمدة والتمثيل البياني بالصور حليوانات املزرعة.

يقول املعلم ما يلي: على السبورة نوعان مختلفان من التمثيالت البيانية. فليلتفْت كل تلميذ إلى زميله املجاور ويتحدث معه 
عما يعرفه عن هذين التمثيلني البيانيني. ماذا ُيسّميان؟ ما أوجه الشبه واالختالف بينهما؟ كيف يتم تنظيمهما؟ بعد دقيقة، 

سأستخدم عصي األسماء ألسمع ما تناقشتم فيه.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى زمالئهم املجاورين عن التمثيلني البيانيني على السّبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: االنتظار ملدة دقيقة واحدة حتى يناقش كل زميلني التمثيل البياني ثم استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة أو أربعة 
تالميذ ليوضحوا ما ناقشوه.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات

العّد بالقفز •
العد بالقفز في أرجاء الفصل مبقدار 2 و5 و10. •

أمناط األعداد •
إكمال ملء منط أعداد مكتمل جزئًيا. •

النقود •
حتديد عدد اجلنيهات الالزمة لشراء شيٍء ملصق. •
عْد اجلنيهات. •
حل مسألة كالمية عن النقود. •

البيانات •
حتليل البيانات الظاهرة على متثيالت بيانية باألعمدة والصور. •

حل املسائل/إعادة التجميع •
حل مسائل كالمية تتضمن عمليتي اجلمع والطرح بإعادة التجميع. •

القيمة املكانية •
كتابة أعداد بالصيغة املوّسعة. •
جمع وطرح 10 أو 100 من عدٍد ما ذهنًيا. •

الكسور •
حتديد كسر. •
تلوين صورة لتوضيح كسر محّدد. •
حل مسألة كالمية عن الكسور. •

املصفوفات •
وصف مصفوفة محددة أو تكوينها أو رسمها. •

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في نشاط املراجعة.
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يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى زمالئهم املجاورين عن التمثيلني البيانيني على السّبورة. يشارك التالميذ الذين مت 
اختيارهم أفكارهم بشأن التمثيلني البيانيني.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة مالحظات التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: لقد شاركتكم الكثير من املالحظات الرائعة. ميثل كال التمثيلني البيانيني بيانات عن احليوانات في مزرعة. 
التمثيل البياني األول به أعمدة وُيسّمى متثياًل بيانًيا باألعمدة. التمثيل البياني الثاني به صور وُيسّمى متثياًل بيانًيا بالصور. 

لننظر عن كثٍب إلى التمثيل البياني باألعمدة. تذكروا أن التمثيالت البيانية تعطينا معلومات لفهمها وتفسيرها أو إدراك 
معانيها. التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وانظروا إن كان بإمكانكم حتديد عدد املاعز املوجودة في املزرعة من خالل التمثيل البياني 

باألعمدة. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين ملشاركة طريقة توّصلكم إلى تلك املعلومات وشرح تلك الطرق.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحّدث إلى زمالئهم املجاورين عن البيانات اخلاصة باملاعز في التمثيل البياني باألعمدة. رفع اإلبهام 
إلى أعلى  عند االستعداد للمشاركة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم مالحظاتهم وتفسيراتهم.

يقول املعلم ما يلي: نعم، هناك 20 من املاعز كما في هذا التمثيل البياني باألعمدة. تذّكر أن التمثيل البياني باألعمدة فيه محوران 
أو خّطان مستقيمان - أحدهما أفقي والثاني رأسي. يحمل احملور الرأسي اسم "عدد احليوانات". وهو مرّقم 5، 10، 15، 20 وهكذا. 

ارفعوا أيديكم إذا عرفتم مقدار عّد التمثيل البياني باألعمدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم إجابتهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: نعم، إنه يعّد بالقفز مبقدار 5. املقياس يساوي 5. يحمل احملور األفقي اسم "أنواع احليوانات". ميتّد العمود 
الذي يشير إلى املاعز إلى األعلى في التمثيل البياني باألعمدة حتى خط 20. يعني ذلك أنه هناك 20 من املاعز.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة طريقة العثور على عمود املاعز على التمثيل البياني ثم االنتقال إلى احملور الرأسي والوصول إلى 20.

يقول املعلم ما يلي: ما عدد الدجاجات في هذه املزرعة؟ ميلوا واهمسوا.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 35.

يقول املعلم ما يلي: نعم، هناك 35 دجاجة في املزرعة. ميكننا معرفة ذلك بالنظر إلى عمود الدجاج ثم االنتقال إلى احملور 
الرأسي ملعرفة العدد الذي ميثله العمود. ملاذا تعتقدون أن الشخص الذي أعّد هذا التمثيل البياني لم يرّقم احملور الرأسي على 

نحو 1، 2، 3، 4، وإمنا بالعد بالقفز مبقدار 5؟ التفت إلى زميلك املجاور وناقشه.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أفكارهم مع زمالئهم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: االنتظار ملدة دقيقة واحدة حتى يناقش كل زميلني التمثيل البياني ثم استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذين أو 
ثالثة تالميذ ليشاركوا ما ناقشوه.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: عندما تكون معك كمية كبيرة من البيانات، عليك اختيار أفضل طريقة لعرضها. يشير هذا التمثيل البياني 
إلى الكثير من احليوانات، ولذلك كان على الشخص الذي أعّده أن يفكر في أفضل طريقة لعرض هذه األعداد الكبيرة. ولذلك، 

اختار املقياس 5. هل هناك مقياس آخر كان ميكن استخدامه لعرض األعداد الكبيرة من احليوانات؟ ميلوا واهمسوا.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 10 أو 2 )ميكن اختيار إجابات أخرى(.

يقول املعلم ما يلي: سمعُت الكثير من االختيارات. من األفضل عادة اختيار عدد يسهل العّد به، مثل 2 أو 5 أو 10. لو كان مقياس 
هذا التمثيل البياني هو العدد 10، فكيف ميكننا متثيل 35 دجاجة عليه؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أي فكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد األفكار الصحيحة. تصحيح املفاهيم اخلطأ الرئيسية عند التالميذ. إذا لم يذكر أّي من التالميذ أن العمود 
سيكون في املنتصف بني 30 و40، فأخبرهم بذلك.
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يقول املعلم ما يلي: لو كان التمثيل البياني باألعمدة يستخدم مقياس العدد 10، فسيقع العمود الذي ميثل 35 دجاجة في 
املنتصف بني العددين 30 و40 ألن العدد 35 يوجد في املنتصف بني 30 و40. تشبه قراءُة التمثيالت البيانية عمل "املكتشف 

الرياضي". يجب احلرص على النظر عن كثب ومعرفة املقياس املستخدم.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى املقياس املستخدم على التمثيل البياني باألعمدة.

2. يقول املعلم ما يلي: لنلِق نظرة على التمثيل البياني بالصور. إنه يوّضح نفس البيانات بطريقة مختلفة. لنلِق نظرة على عدد 
الدجاجات من جديد. يوضح التمثيل البياني باألعمدة أن هناك 35 دجاجة في املزرعة. كيف ميكننا معرفة أن التمثيل البياني 

بالصور ميّثل 35 دجاجة؟ كيف ميكنني معرفة ذلك على هذا التمثيل البياني؟ ارفعوا اإلبهام إلى أعلى ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير في سؤال املعلّم. رفع اإلبهام إلى أعلى عندما يكونوا مستعدين للمشاركة. يشارك التالميذ 
الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد املالحظات الصحيحة. تصحيح املفاهيم اخلطأ الرئيسية عند التالميذ.

 يقول املعلم ما يلي: في التمثيل البياني بالصور، متّثل كل صورة عدًدا. يتضمن التمثيل البياني بالصور مفتاًحا يخبرنا ما 
 متّثله كل صورة. يخبرنا مفتاح هذا التمثيل البياني بالصور أن كل صورة حيوانات متثل 5 حيوانات. هناك 7 صور للدجاج. 

ارفعوا 7 أصابع لعّد كل إصبع مبقدار 5. عّدوا معي.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع 7 أصابع والعّد بالقفز مبقدار 5 حتى 35 مع املعلّم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. نعم، هناك 35 دجاجة ممّثلة في التمثيل البياني بالصور. انظروا إلى التمثيل البياني 
بالصور وأخبروني عن عدد األبقار املوجودة في هذه املزرعة. ميلوا واهمسوا.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 15.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار نشاط العّد بالقفز مع التالميذ لعّد األبقار.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع 3 أصابع والعّد بالقفز مبقدار 5 حتى العدد 15.

يقول املعلم ما يلي: جيد. ميكنني أيًضا النظر إلى التمثيل البياني باألعمدة ورؤية أن العمود ميتد إلى أعلى حتى العدد 15. 
يخبرني كال التمثيلني البيانيني أنه هناك 15 بقرًة في هذه املزرعة. ويستخدم كال التمثيلني مقياس 5 وليس 1. لو كان مقياس 

هذا التمثيل البياني بالصور هو العدد 10، فكيف ميكننا متثيل العدد 15 عليه؟ فّكروا ملدة دقيقة ثم ارفعوا اإلبهام إلى أعلى ملشاركة 
األفكار.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير في سؤال املعلّم. رفع اإلبهام إلى أعلى  عند االستعداد للمشاركة. يشارك التالميذ الذين مت 
اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: جيد. في التمثيل البياني بالصور، إذا كان هناك نصف صورة، يعني ذلك أن هذا النصف ميّثل نصف عدد 
املقياس. إذا كان املقياس املستخدم هو 10، فإن نصف الصورة يشير إلى العدد 5. سنرسم بقرة ونصف لنشير إلى وجود 10 أبقار و5 

أبقار، أو 15 بقرة، في املزرعة. إذا رأيتم نصف صورة على متثيل بياني بالصور، فعليك أن تنظر جيًدا إلى املقياس وتفّكروا فيما 
ميّثله نصف الصورة.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة الكيفية التي ستبدو عليها األبقار على السبورة لو أن املقياس املستخدم هو 10.

3. يقول املعلم ما يلي: ُيوضح التمثيل البياني باألعمدة والتمثيل البياني بالصور البيانات نفسها بشكلني مختلفني. لقد نظرنا 
إلى عدد املاعز والدجاج والبقر، ولكن كان بإمكاننا أن نطرح الكثير من األسئلة املختلفة عن هذه التمثيالت البيانية. فليلتفْت كل 

منكم إلى زميله املجاور ويتكلم معه عن بعض األسئلة التي ميكن طرحها واإلجابة عنها من هذين التمثيلني البيانيني. ارفعوا 
اإلبهام إلى أعلى عندما تريدون طرح بعض األسئلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات إلى الزميل املجاور ومناقشة األسئلة التي ميكن طرحها عن التمثيلني البيانيني. رفع اإلبهام 
إلى أعلى عند االستعداد. يقول التالميذ الذين مت اختيارهم أسئلتهم.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة أسئلة التالميذ على السبورة. البحث عن أسئلة مثل األسئلة التالية، وإضافتها إلى القائمة إذا لم تكن مذكورة:
ما مجموع احليوانات في املزرعة؟ •
كم يزيد عدد الدجاجات عن اخليول/املاعز/األبقار؟ •
ما عدد الدجاجات واملاعز؟ •
ما احليوان األكثر/األقل متثياًل؟ •
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َر التالميذ متثيالت بيانية باألعمدة ومتثيالت بيانية بالصور. وفّكروا في مقاييس مختلفة وفي سبب  مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، فسَّ
إمكانية تغيير املقاييس اعتماًدا على البيانات. بالنسبة جلزء "تأّمل"، يتعمق التالميذ في هذا املفهوم من خالل مناقشة السبب في أن 

استخدام مقياس صغير جملموعة كبيرة من البيانات ليس مثالًيا.

1. يقول املعلم ما يلي: راَجعنا اليوم متثيالت بيانية باألعمدة ومتثيالت بيانية بالصور وأجبنا على بعض األسئلة عنها في كتاب 
الرياضيات للتالميذ. لننظر إلى التمثيلني البيانيني للمزرعة مجدًدا اآلن. في كال التمثيلني البيانيني املقياس هو 5، وناقشنا 

كيف ميكن أن نستخدم املقياس 10. كيف سيبدو التمثيالن البيانيان لو استخدمنا املقياس 2 لتمثيل البيانات نفسها؟ أوّد من 
كل منكم االلتفات إلى زميله املجاور ومشاركة أفكاره معه. هل املقياس 2 مناسب لهذه البيانات؟ لَم أو لَم ال؟ سأمنحكم دقيقتني 

لتتحدثوا.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى الزميل املجاور  عن السؤال.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء بعد دقيقتني الختيار ثالثة أو أربعة تالميذ ملشاركة أفكارهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد األفكار الصحيحة. تصحيح املفاهيم اخلطأ الرئيسية عند التالميذ. إذا لم يذكر أي من التالميذ احلاجة إلى 
متثيل بياني أكبر بكثير في حال استخدام املقياس 2، فاطرح أسئلة ملساعدتهم في التفكير.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم. خالل درس الرياضيات املقبل، ستعّدون بعض التمثيالت البيانية باألعمدة مبفردكم، 
ولهذا من املفيد فهم املقياس الذي يجب استخدامه.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. ميكن اإلجابة عن كل هذه األسئلة باستخدام هذين التمثيلني البيانيني. واآلن، حان دوركم 
لتحليل بعض التمثيالت البيانية األخرى واإلجابة عن بعض األسئلة عن البيانات. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى 

صفحة الدرس 111: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب الرياضيات للتالميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 111: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: يوجد في هذه الصفحة متثيل بياني باألعمدة ومتثيل بياني بالصور. انظروا إلى كل متثيل بياني وأجيبوا 
على األسئلة عن البيانات املعروضة في التمثيلني البيانيني. تأكدوا من النظر إلى املقياس قبل اإلجابة على األسئلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: قضاء ما تبقى من وقت تعلّم في اإلجابة على األسئلة عن التمثيل البياني باألعمدة والتمثيل البياني 
بالصور في كتاب التلميذ.

مالحظة للمعلم: اطلب من التالميذ الذين ينتهون مبكًرا كتابة أسئلة أخرى ميكن طرحها عن البيانات في التمثيالت البيانية، ويكون ذلك 
مبثابة نشاط إثرائي.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومالحظة التالميذ وهم يعملون. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين يواجهون صعوبة في تفسير 
التمثيالت البيانية. استخدام إشارة جذب االنتباه عند انتهاء مدة "تعلَّم".

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم. ضعوا كتاب التلميذ وأقالم الرصاص في أماكنها املخصصة.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتاب التلميذ واألقالم الرصاص في أماكنها اخملصصة.

الصف الثاني االبتدائي104

الدرس 111: التطبيق

اإلرشادات: انظر إلى البيانات في التمثيل البياني باألعمدة وأجب عن األسئلة التالية.  

الفاكهة املفضلة
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الفاكهة أنواع 

1. ما عدد األشخاص الذين فضلوا البرتقال؟

2. ما عدد األشخاص الذين فضلوا التفاح واملوز؟

3. كم يزيد عدد األشخاص الذين يفضلون املوز على األشخاص الذين يفضلون البلح؟

4. ما عدد األشخاص الذين ُسئلوا عن فاكهتهم املفضلة؟

5. ما الفاكهة األقل تفضياًل في هذا التمثيل البياني؟ 

األسئلة:
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )خانات القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: اليوم سنراجع _____ )املوضوع(.

يقوم املعلم مبا يلي: حتضير نشاط للمراجعة. ميكنك حتديد نشاط من الدرس 111 أو اختيار تدريب مراجعة مختلف.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في نشاط املراجعة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تنظيم أربع فئات من البيانات في متثيل بياني  •

باألعمدة.
اختيار مقياس مناسب بناًء على البيانات التي مُتثَّل  •

بيانًيا.
كتابة وحّل مسائل جمع ومقارنة وطرح باستخدام  •

البيانات.

عمل نسخة كبيرة من التمثيل البياني باألعمدة لنكهة اآليس كرمي املفضلة ومتثيل بياني فارغ باألعمدة. انظر جزء 
جتهيزات املعلم للفصل ملعرفة التفاصيل.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
نسخة كبيرة من التمثيل البياني  •

باألعمدة لنكهة اآليس كرمي املفّضلة
متثيل بياني باألعمدة كبير وفارغ •
القصة: احليوانات السحرية في  •

أرض العجائب، اجلزء 1
أقالم التلوين أو أقالم رصاص ملونة •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 112
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مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يفّسر التالميذ متثياًل بيانًيا املقياس فيه 2. يستمع التالميذ إلى قصة ويستخدمون بيانات من القصة لعمل 
متثيل بياني باألعمدة. كما يطرحون أسئلة عن البيانات في التمثيل البياني ويجيبون عنها.

1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض التمثيل البياني الكبير باألعمدة لنكهة اآليس كرمي املفضلة والتمثيل البياني باألعمدة الفارغ الذين رسمَتهما.

يقول املعلم ما يلي: خالل حصة الرياضيات األخيرة، تناولنا متثيالت بيانية باألعمدة ومتثيالت بيانية بالصور. واليوم، سنرّكز 
على التمثيالت البيانية باألعمدة. على السّبورة متثيل بياني باألعمدة ألنواع نكهات اآليس كرمي املفضلة. انظروا إلى التمثيل 

البياني وميلوا واهمسوا باملقياس امُلستخدم لهذه البيانات.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: 2.

يقول املعلم ما يلي: في هذا التمثيل البياني باألعمدة املقياس هو 2. ما املقياس امُلستخدم في التمثيل البياني باألعمدة الذي 
تناولناه أمس؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 5.

يقول املعلم ما يلي: نعم، كان املقياس 5. قفوا إذا كنتم تستطيعون اإلجابة عن هذا السؤال. كم يزيد عدد الطالب الذين فضلوا 
الفانيليا على الفراولة؟ سأستدعي تلميًذا واقًفا لإلجابة عن هذا السؤال وشرح الكيفية التي توصل بها إلى اإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا كانوا يعرفون اإلجابة. يجيب التالميذ الذين مت اختيارهم ويوضحون أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: رائع. قفوا إذا كان بإمكانكم معرفة عدد األشخاص الذين فضلوا اآليس كرمي بنكهة الفراولة.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا كانوا يعرفون اإلجابة. يجيب التالميذ الذين مت اختيارهم ويوضحون أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: نعم، فّضل 7 أشخاص الفراولة. يقع العمود في التمثيل البياني في املنتصف بني 6 و8. مبا أن العدد 7 يقع 
بني العددين 6 و8، ميكننا القول إن 7 أشخاص كانوا يفّضلون الفراولة. اذكروا سؤااًل آخر ميكن اإلجابة عليه باستخدام هذا 

التمثيل البياني باألعمدة. ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور ويشاركه سؤاله. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا أردمت مشاركة سؤالكم 
مع الفصل وطريقة إيجاد اإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة سؤال مع زمالئهم املجاورين. رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين 
مت اختيارهم أسئلتهم وطريقة توّصلهم إلى إجاباتهم.

يقول املعلم ما يلي: أسئلة جيدة. سأحكي لكم قصة عن طفلني كانا يعيشان مع جّدهما في أرض العجائب السحرية.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة القصة أمام الفصل بصوٍت عاٍل. كتابة البيانات على السبورة في نهاية القصة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االستماع إلى القصة التي يرويها املعلم بصوت مرتفع.

2. يقول املعلم ما يلي: في هذه القّصة، قرر أمير وسارة عمل متثيل بياني باألعمدة جلّدهما ليرى عدد الكائنات السحرية التي 
ميلكونها. كتبُت على السّبورة أسماء احليوانات وعدد كل منها في القصة التي رويُتها. وهذه هي بيانات التمثيل البياني.

واآلن، حان دوركم إلنشاء التمثيل البياني باألعمدة الذي أعطته سارة وأمير جلدهما. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا 
إلى صفحة الدرس 112: التطبيق. ستحتاجون إلى أقالم التلوين.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح صفحة الدرس 112: التطبيق. إخراج أقالم التلوين.

يقول املعلم ما يلي: في هذه الصفحة، سترون متثياًل بيانًيا فارًغا باألعمدة مياثل التمثيل املرسوم على السّبورة. ومهّمتكم أن 
تنشئوا متثيلكم البياني باألعمدة في كتبكم. واخليار يعود إليكم فيما يخص املقياس. تأكدوا من تسمية كل عمود في متثيلكم 
البياني وتلوينه بلون مختلف، ووضِع عنوان لتمثيلكم البياني. وإذا احتجتم إلى أفكاٍر لتمثيلكم البياني، فيمكنكم النظر إلى 

التمثيل البياني للمزرعة الذي أنشأناه من قبل.
بعد انتهائكم من رسم متثيلكم البياني، اكتبوا سؤالني عن البيانات وأجيبوا عنهما. فلنبدأ.

الصف الثاني االبتدائي106

الدرس 112: التطبيق

اإلرشادات: أنشئ متثياًل بيانًيا باألعمدة باستخدام البيانات الواردة في قصة "احليوانات السحرية في األرض العجيبة". تأّكد 
من أن يتضمن التمثيل البياني عنواًنا وتسميات ومقياًسا وأعمدة ملونة.

العنوان: 

االسم: 

م: 
الس

ا

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: عمل متثيل بياني باألعمدة باستخدام البيانات املوضحة على السّبورة. عند االنتهاء من التمثيل البياني تعلَّم )40 دقيقة(
باألعمدة، كتابة سؤالني عن التمثيل البياني واإلجابة عنهما.

مالحظة للمعلم: اطلب من التالميذ الذين ينتهون مبكًرا كتابة أكثر من سؤالني و/أو طرح أسئلة على تالميذ آخرين انتهوا مبكًرا، ويكون ذلك 
مبثابة نشاط إثرائي.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في الفصل ومالحظة التالميذ وهم يرسمون متثيالتهم البيانية باألعمدة ويكتبون األسئلة ويجيبون عنها. تقدمي 
الدعم عند احلاجة. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين يواجهون صعوبة في إعداد التمثيالت البيانية أو في كتابة األسئلة عن التمثيالت 

البيانية واإلجابة عنها. استخدام إشارة جذب االنتباه عند انتهاء مدة "تعلَّم".

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا في عمل متثيالت بيانية باألعمدة لقصتنا عن أرض العجائب. من فضلكم ضعوا أقالم التلوين 
في أماكنها املخصصة، واحتفظوا بكتاب التلميذ من أجل نشاط "تأّمل".

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع أقالم التلوين في مكانها اخملصص. االحتفاظ بكتاب التلميذ معهم.

مالحظة للمعلم: أعدَّ التالميذ في هذا الدرس متثيلهم البياني باألعمدة وطرحوا أسئلة عن بيانات التمثيل البياني وأجابوا عنها. في نشاط 
"تأّمل"، يقارن التالميذ متثيالتهم البيانية مع التمثيالت البيانية لزمالئهم املجاورين. في نهاية نشاط "تأّمل"، اجمع كتب الرياضيات للتالميذ 

ملراجعة التمثيل البياني لكل تلميذ واألسئلة واإلجابات التي كتبها. ميكن أن يشّكل ذلك وسيلًة لتقييم فهم التالميذ.

1. يقول املعلم ما يلي: سمعنا اليوم قصة وأنشأنا متثياًل بيانًيا باألعمدة باستخدام البيانات املعطاة في تلك القصة. في نشاط 
"تأّمل"، على كل منكم مشاركة متثيله البياني مع زميله املجاور. قارنوا عملكم. الحظوا أوجه التشابه واالختالف بني متثيالتكم 
البيانية. هل استخدم كل منكم املقياس نفسه؟ هل كتبتما العنوان نفسه؟ هل سّجلتما العدد نفسه لكل حيوان على متثيالتكم 

البيانية؟ انظروا ما إذا كان بإمكانكم اإلجابة عن أسئلة بعضكم البعض. سأمنحكم بضع دقائق.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ 3 دقائق تقريًبا ملشاركة متثيالتهم البيانية ومشاركة عملهم. التجول في الفصل واالستماع إلى محادثات 
التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة متثيالتهم البيانية مع زمالئهم املجاورين ومناقشة أوجه التشابه واالختالف فيما بينها.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم. في درس الرياضيات املقبل، سنعود إلى قصة سارة وأمير وأرض العجائب. أحضروا كتاب 
التلميذ إلّي كي أرى متثيالتكم البيانية وأقرأ أسئلتكم وإجاباتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: إعطاء كتاب التلميذ للمعلّم.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )خانات القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: اليوم سنراجع _____ )املوضوع(.

يقوم املعلم مبا يلي: حتضير نشاط للمراجعة. ميكنك حتديد نشاط من الدرس 111 أو اختيار تدريب مراجعة مختلف.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في نشاط املراجعة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تنظيم أربع فئات من البيانات في متثيل بياني  •

بالصور.
اختيار مقياس مناسب بناًء على البيانات التي مُتثَّل  •

بيانًيا.
كتابة وحّل مسائل جمع ومقارنة وطرح باستخدام  •

البيانات.

عمل نسخة كبيرة من التمثيل البياني الفارغ بالصور. انظر جزء 
جتهيزات املعلم للفصل ملعرفة التفاصيل.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
متثيل بياني كبير بالصور •
القصة: احليوانات السحرية في  •

أرض العجائب، اجلزء 2
أقالم التلوين أو أقالم رصاص ملونة •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 113
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، ينشئ التالميذ متثياًل بيانًيا بالصور باستخدام بيانات من تكملة القصة التي سمعوها في درس الرياضيات 
األخير. ُيِعّد كل تلميذ اختباًرا لزميله بناًء على بيانات التمثيل البياني.

1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض التمثيل البياني الفارغ بالصور الذي أنشأه.

يقول املعلم ما يلي: في درس الرياضيات األخير، أعددنا متثياًل بيانًيا باألعمدة باستخدام بيانات من قصة أمير وسارة في أرض 
العجائب. وكتبتم أسئلتكم اخلاصة التي ميكن اإلجابة عنها من التمثيل البياني. واليوم، سأحكي املزيد من قصة أمير وسارة، 

وسننشئ متثيالت بيانية بالصور استناًدا إلى القصة. استمعوا بانتباه.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة اجلزء 2 من القصة بصوٍت عاٍل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االستماع إلى القصة التي يرويها املعلم بصوت مرتفع.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة بيانات احليوانات اجلديدة على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: في اجلزء الثاني من القصة، أحضَر اجلُد وأمير وسارة حيوانات ضمّوها إلى مجموعتهم. اليوم، سننشئ 
متثيالت بيانية بالصور لتوضيح عدد احليوانات اجلديدة. وضعُت شبكة متثيل بياني فارٍغ بالصور على السّبورة. ما العنوان الذي 

علينا إعطاؤه لهذا التمثيل البياني بالصور؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أي فكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقول التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة عنوان مقترح )مناسب( على التمثيل البياني الفارغ بالصور.

يقول املعلم ما يلي: علينا أن نختار أيًضا املقياس الذي علينا استخدامه لهذا التمثيل البياني بالصور. وسنضيف مفتاًحا يوضح 
املقياس. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم تعرفون الكمية التي يجب أن متّثلها كل صورة: حيوان واحد أو حيواننْي أو 5 أو 10؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم عن املقياس.

يقوم املعلم مبا يلي: مناقشة اقتراحات التالميذ عن املقياس والطلب منهم تبرير اختياراتهم استناًدا إلى البيانات املأخوذة من القصة. إذا 
اقترح أي تلميذ املقياس 10، يطرح )املعلم( أسئلة ملساعدة التالميذ في فهم السبب في أن هذا املقياس غير منطقي بالنسبة للبيانات.

2. يقول املعلم ما يلي: أفكار جيدة. فكروا في البيانات وحّددوا املقياس الذي تريدون استخدامه. واآلن، عليكم إنشاء متثيلكم 
البياني بالصور في كتبكم. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ على صفحة الدرس 113: التطبيق. ستحتاجون إلى أقالم التلوين.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح التالميذ كتاب التلميذ على صفحة الدرس 113: التطبيق. إخراج أقالم التلوين.

يقول املعلم ما يلي: عندما تنتهون من عمل متثيالتكم البيانية بالصور، اكتبوا ثالثة أسئلة ليجيب عنها زمالؤكم املجاورون. 
وعندما ينتهي كل منكم مع زميله املجاور، تبادال الكتب وأجيبوا عن أسئلة بعضكما البعض. تأكدوا من معرفتكم اإلجابات ألنه 

سيكون عليكم التحقق من عمل زمالئكم. هل تريدون السؤال عن أي من اإلرشادات؟

يقول املعلم ما يلي: ابدأوا بالعمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: عمل متثيل بياني بالصور باستخدام بيانات احليوانات اجلديدة املوضحة على السّبورة. عند االنتهاء، 
كتابة ثالثة أسئلة عن بيانات التمثيل البياني. تبادل الكتب مع الزمالء املجاورين واإلجابة عن أسئلتهم عن البيانات. التحّقق من 

إجابات زمالئهم.

ون متثيالتهم البيانية بالصور ويكتبون أسئلتهم. تقدمي الدعم عند  يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في الفصل ومالحظة التالميذ وهم ُيعدِّ
احلاجة. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين يواجهون صعوبة بحيث ميكنك تقدمي املزيد من الشرح لهم. استخدام إشارة جذب االنتباه عند 

انتهاء مدة "تعلَّم".
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الدرس 113: التطبيق

اإلرشادات: استخدْم البيانات من اجلزء الثاني من القصة لرسم متثيل بياني بالصور في اجلزء التالي. 

أبقار ذات أجنحة

صغار املاعز

خراف ذهبية

أسماك بلون قوس 
القزح

العنوان: 

املفتاح

.1

.2

.3

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات



276 الفصل 6

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع اليوم في إعداد التمثيالت البيانية بالصور وكتابة أسئلة عن البيانات. من فضلكم ضعوا أقالم 
التلوين في أماكنها املخصصة، واحتفظوا بكتاب التلميذ من أجل نشاط "تأّمل".

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع أقالم التلوين في مكانها اخملصص. االحتفاظ بكتاب التلميذ معهم.

مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، رسم التالميذ متثيالتهم البيانية بالصور لعرض البيانات الواردة في اجلزء الثاني من القصة التي سمعوها 
في البداية في الدرس 112. في نشاط "تأّمل"، يجب على التالميذ كتابة ما يعرفونه عن التمثيالت البيانية باألعمدة والصور.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 113: كراس الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 113: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: تأّملوا ما تعّلمتموه عن التمثيالت البيانية باألعمدة والصور. لو أتيحْت لكم فرصة شرح كيفية إنشاء متثيالت 
بيانية باألعمدة أو الصور لتلميذ آخر، فما الذي ستقولون له؟ ما النصائح املهمة واملفيدة التي ستقولها؟ ما الذي عليه معرفته؟

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة إجابة عن السؤال في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول وقراءة إجابات التالميذ وهم يعملون. التحقق من قراءة كل ما كتبه التالميذ الحًقا. يوّفر كتاب التلميذ معلومات 
قّيمة عن تعلّم التالميذ ومستوى تقدمهم.

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع فيما يتعلق بالتمثيالت البيانية خالل دروس الرياضيات الثالثة األخيرة. بدأنا عامنا 
الدراسي بدراسة التمثيالت البيانية والبيانات وسنختتمه بدراستها أيًضا. خالل درس الرياضيات القادم، سنراجع املصفوفات. 

ضعوا كتاب التلميذ والقلم الرصاص في أماكنها املخصصة.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتاب التلميذ واألقالم الرصاص في أماكنها اخملصصة.

109 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 113: كراس الرياضيات

م شخًصا ما طريقة رسم متثيالت بيانية باألعمدة ومتثيالت بيانية  ل ما تعلمَته. تخّيل أنك سُتعلِّ اإلرشادات: تأمَّ
بالصور. فماذا ستقول له؟ ما النصائح املهمة واملفيدة التي ستخبره بها؟ ما الذي عليه معرفته؟ اكتب أفكارك في 

املربع التالي.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )خانات القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: اليوم سنراجع _____ )املوضوع(.

يقوم املعلم مبا يلي: حتضير نشاط للمراجعة. ميكنك حتديد نشاط من الدرس 111 أو اختيار تدريب مراجعة مختلف.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في نشاط املراجعة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
التعّرف على مصفوفات من احلياة اليومية. •
كتابة مسائل جمع مكررة للمصفوفات. •
حساب مجموع األشياء في املصفوفات. •

اطبع النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم من صور املصفوفات.
بالنسبة جلزء "تأّمل"، على التالميذ البحث عن أمثلة ملصفوفات في الفصل. وعند الضرورة، أنشئ مصفوفات أو ضع 

صور مصفوفات في أرجاء الفصل قبل بداية الدرس لتسهيل هذا التدريب.

املصفوفة •
العمود •
أعداد مضافة متساوية •
الصف •

ركن رياضيات التقومي •
صور مصفوفات •
مصفوفات موضوعة في أرجاء  •

الفصل الدراسي )انظر "حتضير 
املعلم للدرس"(

كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 114
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مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يراجع التالميذ املصفوفات باستخدام أمثلة من احلياة اليومية. ويتعلمون عن املصفوفات ويقارنونها 
ويكتبون مسائل جمع للمصفوفات. ُيجري التالميذ أيًضا مناقشًة ملعلوماتهم عن املصفوفات، بحيث يؤدون دور املعلم في هذا الدرس.

1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض صورة صندوق بيض بحيث يرى التالميذ صفَّني في كل منهما 3 بيضات. عرض صورة قالب لصنع كعك 
املافن بحيث يرى التالميذ 3 صفوف في كل منها 4.

يقول املعلم ما يلي: ماذا ترون في هاتني الصورتني؟ فّكروا ملدة 30 ثانية ثم سأطلب منكم مناقشة أفكاركم مع زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: االستفادة من وقت التفكير ملدة 30 ثانيًة للتفكير في الصورتني.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، تناقشوا بشأن هاتني الصورتني مع زمالئكم املجاورين. ماذا تالحظون؟ ماذا يوجد في الصورتني؟ كيف 
تصفون الصورتني؟ ما أوجه تشابهها؟ ما أوجه االختالف بينهما؟

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة صورهم مع زمالئهم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ دقيقة إلى دقيقتني للمناقشة. ثم استخدام عصّي األسماء الختيار أربعة تالميذ ملشاركة ما رآه زمالؤهم 
في الصور.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم مالحظات زمالئهم.

يقول املعلم ما يلي: مالحظات رائعة. التفتوا واهمسوا باالسم الذي يطلقه علماء الرياضيات على هذه األشكال.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس: مصفوفات.

يقوم املعلم مبا يلي: عند الضرورة، تذكير التالميذ باملصطلح.

يقول املعلم ما يلي: ُيطلق علماء الرياضيات على هذه األشكال اسم املصفوفات. ميكننا تسمية املصفوفة بالنظر إلى عدد الصفوف 
واألعمدة التي حتتوي عليها. لننظر إلى صورة صندوق البيض. ما عدد الصفوف في صندوق البيض؟ أروني اإلجابة بأصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: إظهار إصبعنْي.

يقول املعلم ما يلي: حسًنا. ما عدد األعمدة في صندوق البيض؟

يقوم التالميذ مبا يلي: إظهار 3 أصابع.

يقول املعلم ما يلي: نطلق على هذه املصفوفة اسم مصفوفة "2 في 3" ألن بها صّفنْي وثالثة أعمدة. ميكننا أيًضا كتابة مسائل 
جمع للمصفوفات. هل يتذكر أي منكم اجلزء املميز في مسائل جمع املصفوفات؟ ارفعوا أيديكم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يجيب التالميذ الذين مت اختيارهم على األسئلة.

يقوم املعلم مبا يلي: طرح أسئلة ملساعدة الطالب على التفكير إذا لم يذكروا اجلمع املتكرر و/أو األعداد املضافة املتساوية.

يقول املعلم ما يلي: ميكننا جمع الصّفني مًعا أو ميكننا جمع األعمدة الثالثة مًعا. فكروا في إحدى مسائل اجلمع لهذه املصفوفة 
"2 في 3". عندما تكون عندكم فكرة، ارفعوا أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير في مسألة جمع واحدة للمصفوفة. رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يكتب التالميذ الذين مت 
اختيارهم مسائل اجلمع على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا لم يحّدد التالميذ اإلجابة الصحيحة، يكتب )املعلم( ما يلي على السّبورة: 2 + 2 + 2 = 6 أو 3 + 3 = 6.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقول املعلم ما يلي: في املعادلة 2 + 2 + 2 = 6، من أين أتت األعداد املضافة املتساوية 2؟تعلَّم )40 دقيقة(

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصي األسماء الختيار تالميذ ليجيبوا عن السؤال.

يقوم التالميذ مبا يلي: يجيب التلميذ الذي مت اختياره، ويضع دوائر حول األعمدة في صورة صندوق البيض الكرتوني.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. في املعادلة 3 + 3 = 6، من أين أتى العددان املضافان املتساويان 3؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصي األسماء الختيار تالميذ ليجيبوا عن السؤال.

يقوم التالميذ مبا يلي: يجيب التلميذ الذين مت اختياره، ويضع دوائر حول الصفوف في صورة صندوق البيض.

2. يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. لقد توّصلتم إلى مسائل اجلمع لهذه املصفوفة "2 في 3". واآلن، لنلِق نظرة على قالب صنع 
كعك املافن. فّكروا في مسألة جمٍع ميكنكم كتابتها عن تلك املصفوفة. عندما تكونون مستعدين، ارفعوا أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: النظر إلى قالب صنع الكعك والتفكير في مسألة جمع. رفع أيديهم عند االستعداد. يشارك التالميذ 
الذين مت اختيارهم إجاباتهم ويضعون دوائر حول األعمدة أو الصفوف التي تطابق مسألة اجلمع.

يقوم املعلم مبا يلي: مساعدة التالميذ في عّد الصفوف واألعمدة وتسمية املصفوفة إذا لم يحّدد التالميذ مسائل اجلمع الصحيحة. ثم 
متثيل كيفية كتابة مسألتي اجلمع  3 + 3 + 3 + 3 = 12 و4 + 4 + 4 = 12.

3. يقول املعلم ما يلي: أي من هذه املصفوفات لها ناجت اجلمع األكبر؟ وكيف تعرفون ذلك؟ التفتوا وأخبروا زمالءكم املجاورين. 
واشرحوا كيف عرفتم ذلك.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أفكارهم وأسبابهم املنطقية مع زمالئهم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار مجموعتنْي بكل منهما تلميذان ملشاركة أفكارهما.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك الزمالء الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: نعم، قالب صنع كعك املافن. مجموع األعداد املضافة أكبر ألن قالب صنع الكعك فيه عدد أكبر من الصفوف 
واألعمدة.

4. يقول املعلم ما يلي: اآلن، حان الوقت لتتدربوا على املصفوفات بأنفسكم. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى 
صفحة الدرس 114: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح صفحة الدرس 114: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: ترون في هذه الصفحة مجموعتني من املصفوفات: مكّعب لعب بالستيكي ونافذة، وكعكة واِفْل وأشكال دببة 
من احللوى. يجب عليكم دراسة أول صورتني وكتابة مسألتي جمع لكل مصفوفة. بعد ذلك، يجب عليكم مقارنة املصفوفات وكتابة 

جملة تشرحون فيها مقارنتكم. على سبيل املثال، ميكن أن أقارَن مصفوفَتي صندوق البيض وقالب صنع كعك املافن وأن أكتب: 
"مجموع مصفوفة قالب الكعك أكبر من مجموع مصفوفة صندوق البيض." أو رمّبا أقول: "مصفوفة صندوق البيض أصغر من 

مصفوفة قالب الكعك." ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون طرح أي أسئلة عن اإلرشادات.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لطرح أسئلة، عند احلاجة.

يقوم املعلم مبا يلي: توضيح اإلرشادات عند الضرورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال نشاط املصفوفات في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ وهم يعملون. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو شرح 
إضافي. إذا سمح الوقت، َيْطلُب من التالميذ أن يقارن كل منهم عمله مع زميله املجاور. سيساعد ذلك التالميذ في معرفة ما إذا كانت 

معادالتهم متماثلة وإجراء التصحيحات.

مالحظة للمعلم: ملساندة التالميذ الذين يحتاجون إلى املزيد من املساعدة، أعِط مناذج جُلَمل ميكنهم استخدامها لكتابة مقارناتهم. على سبيل 
املثال: مصفوفة ______________  ___________ ألنها _________________

.____________________
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الدرس 114: التطبيق

اإلرشادات: اكتب مسألتي جمع متكرر لكل مصفوفة.

مسائل اجلمع:مسائل اجلمع:

اإلرشادات: اكتب جملة تقارن فيها بني املصفوفتني.

.1
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مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، َكَتَب التالميذ معادالت ملصفوفات من احلياة اليومية وقارنوا املصفوفات. بالنسبة جلزء "تأّمل"، يجب على 
التالميذ البحث عن مصفوفة في الفصل. يرسم التالميذ املصفوفة ويكتبون السبب الذي يجعل ذلك الشيء مصفوفًة.

5. يقول املعلم ما يلي: بذلنا اليوم جهًدا كبيًرا في استخدام التفكير الرياضي. وراجعنا كل شيء تعّلمناه سابًقا عن املصفوفات. 
في نشاط "تأمل" اليوم، أريد منكم العثور على مصفوفة داخل الفصل. بعد ذلك، ارسموا املصفوفة التي عثرتهم عليها في كتاب 

التلميذ. افتحوا كتاب الطالب على صفحة الدرس 114: كراس الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 114: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: سأمنحكم حوالي 4 دقائق للعثور على مصفوفتكم ورسمها وكتابة الكيفية التي عرفتهم بها أنها مصفوفة. 
ابدأوا.

يقوم التالميذ مبا يلي: العثور على مصفوفة داخل الفصل. رسم املصفوفة وكتابة السبب الذي يجعل ذلك الشيء مصفوفًة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل وقراءة إجابات التالميذ أثناء عملهم. التأكد من التحقق من كل ما كتبه التالميذ لتقييم فهمهم.

يقول املعلم ما يلي: شكًرا على عملكم اجلاد اليوم. ميكنكم وضع كتاب التلميذ في مكانه املخصص.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتب التلميذ في مكانها اخملصص.

الصف الثاني االبتدائي112

الدرس 114: كراس الرياضيات

ل ما تعلمَته. ثم انظر حولك في الفصل واعثر على مصفوفة. ارسمها في اجلزء التالي، ووّضح كيف  اإلرشادات: تأمَّ
عرفَت أن الشيء أو الصورة متثل مصفوفة.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )خانات القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: اليوم سنراجع _____ )املوضوع(.

يقوم املعلم مبا يلي: حتضير نشاط للمراجعة. ميكنك حتديد نشاط من الدرس 111 أو اختيار تدريب مراجعة مختلف.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في نشاط املراجعة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تكوين مصفوفات ذات عدد معنّي من الصفوف  •

واألعمدة.
كتابة مسائل جمع مكررة للتعبير عن مجموع األشياء  •

في مصفوفة.

اجمع أحجار نرد كي يستخدمها التالميذ لتكوين مصفوفات. 
يحتاج كل تلميذين إلى حجري نرد.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
حجر نرد )حجرا نرد لكل تلميذين( •
أقالم تلوين •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 115
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مالحظة للمعلم: يلعب كل تلميذ لعبة مع زميله في تكوين مصفوفات ورسمها. يرمي الزميالن حجري النرد لتحديد عدد الصفوف واألعمدة، 
ثم يرسمان املصفوفات في كتاب الرياضيات للتالميذ. الهدف هو مالءمة املصفوفات على الشبكة بحيث يتبقى عدد قليل من املربعات الفارغة 

أو ال يتبقى أي شيء عند االنتهاء من اللعبة. يحتاج هذا النشاط إلى مهارات التفكير الناقد، وذلك ألنه يجب على التالميذ اختيار أفضل 
الطرق الختيار مواقع مصفوفاتهم أثناء اللعب.

مينح هذا النشاُط التالميذ فرصة تطبيق مهارات التفكير احلاسوبي أثناء مواصلتهم تشكيل روابط بني األشياء امللموسة واألمناط واجلمع 
املتكرر. تساعد هذه العملية التالميذ في اكتساب فهم أساسي ملعنى الضرب وفي استيعاب أن الضرب عملية أكثر كفاءًة من اجلمع املتكرر. 

اطرح األسئلة ودع التالميذ يشاركوا مالحظاتهم وأسئلتهم مع الفصل.

1. يقول املعلم ما يلي: خالل درس الرياضيات األخير، راجعنا املصفوفات. سوف نقوم بنشاط املشاركة السريعة في أرجاء الفصل 
ونشارك بعض األشياء التي نعرفها عن املصفوفات.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ ليبدأ ثم السماح للتالميذ باملشاركة السريعة في أرجاء الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة السريعة فيما بينهم ملراجعة املصفوفات.

يقوم املعلم مبا يلي: مساعدة التالميذ في العّد لتوزيع التالميذ على مجموعات تضم كلها 10 تالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: العّد لتوزيع أنفسهم على مجموعات تضم كلها 10 تالميذ.

يقول املعلم ما يلي: سنهّيئ أنفسنا اليوم بتكوين مصفوفات بشرية. تذّكروا أن الصفوف متتد من اليسار إلى اليمني وأن األعمدة 
متتد من األعلى إلى األسفل.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة "4 في 2" على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: ما العدد الذي ميّثل عدد الصفوف في هذه املصفوفة؟ أروني اإلجابة بأصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: عرض 4 أصابع.

يقول املعلم ما يلي: ما عدد األعمدة؟ أروني اإلجابة بأصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: إظهار إصبعنْي.

يقول املعلم ما يلي: اعملوا مع زمالئكم في املجموعة لعمل مصفوفة بشرية "4 في 2". بعض أفراد املجموعة لن يكونوا جزًءا من 
املصفوفة. ومبجّرد أن تشّكلوا مصفوفتكم، اجلسوا على األرض.

يقوم التالميذ مبا يلي: االصطفاف بأنفسهم مع مجموعاتهم لتكوين مصفوفة "4 في 2". اجللوس على األرض لإلشارة إلى أنهم 
قد انتهوا مبجّرد تكوين مصفوفتهم.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل وتقدمي املساعدة عند احلاجة. إعطاء التالميذ من دقيقتني إلى 3 دقائق لعمل مصفوفتهم البشرية. 
وحني ينتهي التالميذ، اختيار مجموعة واحدة لتقف وتعرض مصفوفتها على الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: ميّثل التالميذ الذين مت اختيارهم املصفوفة البشرية.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة "5 في 2" على السّبورة وتكرار العملية.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم في اجملموعة لتكوين مصفوفة بشرية "5 في 2".

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. طرق حلكم على النشاط نفسه مرة أخرى. وهذه املرة، على كل مجموعة تكوين مصفوفتها 
دوا عدد الصفوف واألعمدة التي تريدونها في مصفوفتكم ثم كّونوا املصفوفة البشرية مبا يطابق ذلك. وحني تكونون  البشرية. حدِّ

مستعّدين، اجلسوا على األرض.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد عدد الصفوف واألعمدة ثم تكوين مصفوفة بشرية مبا يطابق ذلك. اجللوس حني يكونوا جاهزين.تعلَّم )40 دقيقة(

يقوم املعلم مبا يلي: الطلب من كل مجموعة متثيل مصفوفتهم في الفصل الدراسي. الطلب من تالميذ آخرين حتديد عدد الصفوف 
واألعمدة. بعد أن تشارك كل اجملموعات مصفوفاتها، يعود التالميذ إلى مقاعدهم.

2. يقول املعلم ما يلي: ستلعبون اآلن لعبة مع زمالئكم املجاورين. اسم هذه اللعبة "خانات املصفوفة". سأعطي كل اثنني منكم 
حجري نرد. بينما أوزع أحجار النرد، انتقلوا إلى صفحة الدرس 115: طّبقوا ما تعّلمتموه في كتاب الرياضيات للتالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 115: التطبيق في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع حجري نرد على كل زميلني متجاورين.

يقول املعلم ما يلي: مع كل اثنني منكم حجرا نرد. أحدكما ميثل الصفوف، واآلخر ميّثل األعمدة. إذا كان الشخص ميّثل الصفوف، 
فإن العدد الذي يظهر له حني يرمي حجر النرد هو عدد الصفوف في املصفوفة.

يقوم املعلم مبا يلي: رمي حجر النرد. كتابة العدد الذي يظهر على السّبورة. )على سبيل املثال، إذا ظهر العدد 3 عند رمي حجر النرد، 
فعليك أن تكتب 3 في _____(.

يقول املعلم ما يلي: إذا كان الشخص ميّثل األعمدة، فإن العدد الذي يظهر له حني يرمي حجر النرد هو عدد األعمدة في 
املصفوفة.

يقوم املعلم مبا يلي: رمي حجر النرد الثاني. كتابة العدد الذي يظهر على السّبورة. )على سبيل املثال، إذا ظهر العدد 4 عند رمي حجر 
النرد، فعليك أن تكتب 3 في 4(.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، سأرسم مصفوفة 3 في 4 على شبكتي، وسيفعل زميلي األمر نفسه على شبكته. بعد ذلك، سنكتب اسم 
املصفوفة بداخلها ونلّونها تلويًنا خفيًفا. سأريكم كيف ميكنني رسم هذه املصفوفة على شبكة.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم شبكة صغيرة على السبورة وإنشاء مصفوفة 3 في 4 عليها. شرح أنك ترسم مصفوفة مكّونة من ثالثة صفوف 
وأربعة أعمدة. 

يقول املعلم ما يلي: أخيًرا، سأكتب إحدى مسائل اجلمع املتكرر في مصفوفتي.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 3 + 3 + 3 + 3 = 12 على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: ستلعبون هذه اللعبة بالطريقة نفسها متاًما. ولكن، من األجزاء املهمة في هذه اللعبة "أال" يرسم الزميالن 
مصفوفتيهما في املكان نفسه على شبكتيهما. السبب في ذلك هو أن الهدف من اللعبة هو عمل أكبر عدد ممكن من املصفوفات 

على الشبكة بحيث يتبقى أصغر عدد ممكن من املربعات الفارغة. لذلك، عليكم التفكير جيًدا في مكان وضع كل مصفوفة.

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب لعبة "خانات املصفوفة" مع زمالئهم املجاورين. رمي حجر النرد لتحديد عدد الصفوف واألعمدة. 
رسم املصفوفات وتسميتها وتلوينها. كتابة مسألة جمع متكرر واحدة لكل مصفوفة.

يقوم املعلم مبا يلي: مالحظة مجموعات التالميذ أثناء لعبهم، وتقدمي املساعدة عند احلاجة.

الصف الثاني االبتدائي114

الدرس 115: التطبيق 

اإلرشادات: اّتبع اخلطوات التالية.

يرمي زميل حجر نرٍد واحًدا لتحديد عدد الصفوف.. 1
يرمي الزميل اآلخر حجر نرد لتحديد عدد األعمدة. . 2

اكتب املصفوفة التي ظهرت لك برمي حجر النرد في اجلزء التالي )صفوف في أعمدة(.. 3
ارسم املصفوفة على شبكتك. . 4

حاول التفكير في املكان األفضل لوضع مصفوفتك بحيث ميكنك رسم عدد أكبر من املصفوفات على شبكتك. 	 
الهدف هو أن يتبقى عدد قليل من املربعات الفارغة أو ال يتبقى أي مربع فارغ في نهاية اللعبة. 

ْن املصفوفة واكتب بياناتها )على الشبكة(.. 5 لوِّ
اكتب مسألة جمع واحدة للمصفوفة.. 6

في5.في1.

في6.في2.

في7.في3.

في8.في4.

مسألة اجلمع: مسألة اجلمع: 

مسألة اجلمع: مسألة اجلمع: 

مسألة اجلمع: مسألة اجلمع: 

مسألة اجلمع: مسألة اجلمع: 

3 في 4
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مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، أنشأ التالميذ مصفوفات باستخدام عدد محّدد من الصفوف واألعمدة ورسموا مصفوفاتهم على شبكات. 
يتأّمل التالميذ درس اليوم بأن يقارن كل منهم شبكته املكتملة مع زميله املجاور. ويتناقش الزمالء اإلستراتيجيات التي استخدموها لوضع 

مصفوفاتهم على شبكاتهم.

1. يقول املعلم ما يلي: اليوم، عمل كل منكم مع زميله املجاور مصفوفات متماثلة في احلجم ووضعتموها على شبكاتكم. أثناء 
تأّملنا اليوم، قارنوا شبكاتكم وأكملوها. ما أوجه تشابهها؟ ما أوجه االختالف بينهما؟ من منكم تبّقى له العدد األصغر من املربعات 

الفارغة؟ هل ستعيدون تنظيم أٍي من املصفوفات لو تسّنت لكم الفرصة؟ ناقشوا هذين السؤالني مع زمالئكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: مقارنة شبكات مصفوفاتهم مع زمالئهم املجاورين ومناقشة النتائج.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ من 4 إلى 5 دقائق ملقارنة شبكات مصفوفاتهم ومناقشتها مع زمالئهم.

يقول املعلم ما يلي: كان هذا يوًما ممتًعا في تعلم الرياضيات. لقد استمتعُت باالستماع إليكم وأنتم تناقشون عملكم وطرق حلكم. 
ضعوا كتاب التلميذ في مكانه وحيوا زمالءكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع الكتب في أماكنها اخملصصة وحتّية زمالئهم اجملاورين.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )خانات القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: اليوم سنراجع _____ )املوضوع(.

يقوم املعلم مبا يلي: حتضير نشاط للمراجعة. ميكنك حتديد نشاط من الدرس 111 أو اختيار تدريب مراجعة مختلف.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في نشاط املراجعة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع وطرح أعداد مكّونة من رقم ورقمني و3 أرقام. •
تطبيق مجموعة من اإلستراتيجيات حلل املسائل. •
حتديد األخطاء في عملهم وتصحيحها والعمل مع  •

اآلخرين.

ْر مواد القيمة املكانية املُسَتخدمة في الدرس 84. وفِّ
اطبع مجموعات من جداول اآلحاد-العشرات-املئات )جدول لكل تلميذ(. شاهد النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم 

جلداول اآلحاد-العشرات-املئات.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
مواد القيمة املكانية من الدرس 84 •
جداول اآلحاد-العشرات-املئات  •

)جدول لكل تلميذ(
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 116



286 الفصل 6

مالحظة للمعلم: خالل الدروس الثالثة املقبلة، يعّزز التالميذ قدراتهم على جمع أعداد متعددة األرقام وطرحها، وهي مهارة أساسية 
اكتسبوها في الصف الثاني االبتدائي. في درس اليوم، يطّبق التالميذ مجموعة من اإلستراتيجيات املتنوعة حلل املسائل، ويظهرون قدراتهم 
على التفكير املرن عند حل مسائل جمع وطرح. يعطي هذا الدرس طريقة لنمذجة إستراتيجيات مختلفة. ولكن ميكنك اختيار اإلستراتيجيات 

التي تريد منذجتها طاملا أنها ضمن اإلستراتيجيات التي مت تناولها خالل العام الدراسي، مبا في ذلك حتليل األعداد إلى آحاد وعشرات 
ومئات، واجلمع، وإعادة التجميع. رمبا يعرف التالميذ إستراتيجيات أخرى تؤّدي الغرض بالنسبة لهم، ولكن تأّكد من أنهم قادرون على 

شرح اإلستراتيجية واستخدامها على نحٍو ناجح.

إن اختبار الفرضيات والفهم وحتسني العمل جزء من التفكير احلاسوبي. يقّدم هذا الدرس تدريًبا إضافًيا على التعّرف على األخطاء ذات 
العالقة باختبار العمليات وتصحيحها، وحتديد مواضع اخللل وإجراء التصحيحات الالزمة. تساعد هذه العملية التالميذ أيًضا في فهم أن 

األخطاء جزء مهم جًدا من عملية التعلّم وأنه ال ميكن التعلم بدونها.

1. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 67 + 45 = _____ على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: لقد كتبُت مسألة جمع على السبورة. أريد أن يعمل كل منكم مع زميله املجاور حلل املسألة التالية. ولكنني أوّد 
منكم حل املسألة باستخدام إستراتيجيات الرياضيات الذهنية، وليس الورقة والقلم الرصاص. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى  إذا عرفتم 

إجابة املسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زمالئهم املجاورين حلل املسألة باستخدام إستراتيجيات الرياضيات الذهنية.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ دقيقة أو دقيقتني حلل املسألة ذهنًيا، ثم استخدام عصّي األسماء الختيار مجموعات ثنائية من التالميذ 
ملشاركة إجاباتهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التلميذان اللذان مت اختيار إجابتهما.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة اإلجابة على السبورة. ثم سؤال التالميذ عّما إذا كان أّي منهم يعرف إجابة مختلفة. إذا أعطى أحد التالميذ 
اإلجابة نفسها، يضع )املعلم( عالمة بجانب اإلجابة بداًل من إعادة كتابتها. التكرار إلى أن يكون هناك بعض اإلجابات اخملتلفة على 

السبورة.

مالحظة للمعلم: من املرّجح جًدا أال يتوّصل كل التالميذ إلى اإلجابة الصحيحة في البداية. يساعدك هذا التدريب في حتديد املفاهيم اخلطأ 
واألخطاء الذهنية للتالميذ ويعطيهم فرصة للتصحيح ألنفسهم. احلوار الرياضي هو النقطة الذي يترّسخ فيها الفهم العميق، لذلك حتلَّ 

بالصبر، واطرح أسئلة مختلفة، وكن منفتًحا لتقّبل جلميع اإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: لم نحصل جميًعا على اإلجابة نفسها، لذلك سنستمع إلى البعض منكم وهم يشرحون طريقة توّصلهم إلى 
إجاباتهم. سأطلب منكم شرح إستراتيجيات الرياضيات الذهنية التي استخدمتموها. ميكننا تعّلم الكثير من أفكار اآلخرين، 

لذلك سنستمع بانتباه إلى بعضنا البعض بعناية.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار إجابة صحيحة من على السّبورة. السماح للتالميذ الذين توّصلوا إلى تلك اإلجابة مبشاركة أفكارهم. ميكن أن 
يعثر التالميذ على اخلطأ الذي وقعوا فيه خالل العملية، ولكن إذا لم يعثروا عليه، فاطرح أسئلًة ترشدهم إلى كيفية العثور على اخلطأ. ميكنك 

أيًضا سؤال تالميذ آخرين عما إذا كانوا يستطيعون حتديد موضع اخلطأ وشرح كيفية تصحيحه. كّرر هذا العملية على اإلجابات اخلطأ 
األخرى )في حال وجود أي إجابات خطأ( ثم استدِع تلميًذا توّصل إلى اإلجابة الصحيحة لتوضيحها. إذا كان هناك الكثير من اإلجابات 
اخلطأ وكنَت قلًقا من قضاء معظم وقت احلّصة على هذا التدريب، فاختر إجابة خطأ واحدة وإجابة صحيحة واحدًة فقط من أجل التحليل.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم طريقة توّصلهم إلى إجاباتهم. يسمع التالميذ إستراتيجيات زمالئهم، 
ويساعدون في تصحيح األخطاء إن أمكن.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. كانت هناك إجابات مختلفة عن مسألة اجلمع هذه، ولكننا حّددنا في النهاية أن اإلجابة 
الصحيحة تساوي 112.

مالحظة للمعلم: عندما شارك التالميذ إستراتيجيات الرياضيات الذهنية التي استخدموها، رمّبا يكونوا قد قاموا بنمذجة التحليل أو التفكير 
في املسألة على أنها مسألة آحاد وعشرات. إذا كان األمر كذلك، فاستخدم طريقة التفكير بصوت مرتفع التالية لتعزيز اإلستراتيجية التي 

استخدمها التالميذ بسرعة، مع ِذكر أنك تستخدم إستراتيجيتهم نفسها.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقول املعلم ما يلي: سأستخدم طريقة التفكير بصوت مرتفع وسأقوم بنمذجة طريقة حّلي لهذه املسألة. لقد حّللت العددين تعلَّم )40 دقيقة(
املضافني. حللت العددين إلى آحاد وعشرات وجمعتهما مًعا في ذهني.

يقوم املعلم مبا يلي: حتليل العددين 67 و45 على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: حلّل املسألة، فّكرُت فيها على أنها 6 عشرات زائد 4 عشرات، ويعطي ذلك 10 عشرات. كم تساوي العشرات الـ10؟

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة: 100.

يقول املعلم ما يلي: نعم، 100. بعد ذلك، فكرُت في 7 آحاد زائد 5 آحاد، ويعطي ذلك 12 في خانة اآلحاد. 100 + 12 = 112.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا كان أي من التالميذ متحمسني ملشاركة إستراتيجيات الرياضيات الذهنية التي استخدموها )وحصلوا على 
إجابات صحيحة(، فاسمح لهم بذلك.

يقول املعلم ما يلي: رائع. لنلِق نظرة على مسألة أخرى.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 72 – 28 = _____ على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: اعملوا مع زمالئكم املجاورين حلل هذه املسألة باستخدام إستراتيجيات الرياضيات الذهنية.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زمالئهم املجاورين حلل املسألة باستخدام إستراتيجيات الرياضيات الذهنية.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ دقيقة أو دقيقتني حلل املسألة ذهنًيا، ثم استخدام عصّي األسماء الختيار مجموعات ثنائية من التالميذ 
ملشاركة إجاباتهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: تشارك اجملموعات الثنائية من التالميذ الذين مت اختيارهم إجاباتهم مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: اّتباع نفس اإلجراء املذكور أعاله. السماح لعدة مجموعات ثنائية من التالميذ مبشاركة إجاباتهم. الطلب من التالميذ 
الذين حصلوا على إجابات خطأ شرح إستراتيجياتهم. الطلب من جميع التالميذ املساعدة في حتديد اإلجابات وتصحيحها. الطلب من 

مجموعة ثنائية أخرى من التالميذ شرح طريقة حصولهم على اإلجابة الصحيحة:

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة إستراتيجيات الرياضيات الذهنية التالية )أو التأكيد عليها إذا ذكرها أي من التالميذ(:
72 – 2 من العشرات = 52 •
52 – 2 من اآلحاد = 50 •
50 – 6 آحاد = 44 •

ميكن أن يالحظ التالميذ أن العدد 8 يقل مبقدار 2 عن العدد 10، وأن يقولوا: 52 – 1 من العشرات = 42 + 2 من اآلحاد = 44.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاهدة املعلم وهو ميثل إستراتيجيات الرياضيات الذهنية.

2. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. هناك الكثير من الطرق حلل مسائل اجلمع والطرح. وقد رأينا العديد من اإلستراتيجيات 
اليوم. واآلن، ستتدربون على استخدام كل اإلستراتيجيات التي تعلمتموها حلل مسائل اجلمع والطرح. افتحوا كتاب الرياضيات 

للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 116: التطبيق.

112

7 6040

45

12

67

100

5 +

+

+

+ +=

=

=

الصف الثاني االبتدائي116

الدرس 116: التطبيق

اإلرشادات: حل كل مسألة من املسائل التالية. اشرح طريقة حلك للمسألة. ثم قارن طريقتك حلل املسائل مع طريقة 
زميلك. إذا لم حتصال على اإلجابة نفسها، فابحثا عن اخلطأ وصححاه. 

8469 += .1

9367 –= .2

313269 += .3

265119 –= .4

طريقتي في احلل:

طريقتي في احلل:

طريقتي في احلل:

طريقتي في احلل:
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يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب الرياضيات للتالميذ واالنتقال إلى صفحة الدرس 116: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: سَتروَن أربع مسائل في هذه الصفحة. يوجد مربع حتت كل مسألة. حّلوا كل مسألة وأوضحوا طريقة احلّل 
في املربعات. على سبيل املثال، إذا استخدمتم إستراتيجية رياضيات ذهنية، فأوضحوا الطريقة في املربع كما فعلُت على السبورة. 

وإذا استخدمتم إعادة التجميع، فأوضحوا ذلك. بعد حّلكم املسائل، على كل منكم العمل مع زميله املجاور ملقارنة إجاباتكما 
وطرق حلكما في حل املسائل. وإذا لم حتصال على الناجت نفسه، فتعاونا مًعا ملعرفة اإلجابة الصحيحة. معي مواد للقيمة املكانية 

وجداول آحاد-عشرات-مئات لتستخدموها إذا أردمت. تأكدوا من شرح طريقة حل كل مسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: أخذ مواد القيمة املكانية في حال احلاجة لها. حّل املسائل في كتاب التلميذ، مع توضيح طريقة حلهم. 
عند االنتهاء، مقارنة إجاباتهم وإستراتيجياتهم مع زمالئهم املجاورين. حتديد األخطاء وتصحيحها.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ وهم يحلون مسائل اجلمع والطرح. تدوين مالحظات عن اإلستراتيجيات التي يستخدمها 
التالميذ، وال سّيما عّمن يستخدم إستراتيجيات الرياضيات الذهنية، والذين يطبقون طريقة إعادة التجميع بسهولة، والذين يعتمدون على 

أدوات لعب القيمة املكانية أو الرسومات. استخدام إشارة جذب االنتباه عند انتهاء مدة "تعلَّم".

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم. الحظُت أن الكثير منكم يستخدمون إستراتيجيات مختلفة أثناء العمل على حل 
املسائل. وقد استمتعُت باالستماع إلى محادثاتكم مع زمالئكم. أبقوا كتاب الرياضيات للتلميذ والقلم الرصاص من أجل نشاط 

"تأّمل".

مالحظة للمعلم: في جزء "تأمل"، يكتب التالميذ عن إستراتيجياتهم املفضلة حلل مسائل اجلمع والطرح ويشرحون سبب اختيارهم إياها.

1. يقول املعلم ما يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 116: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 116: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: تدّربنا اليوم على جمع أعداد كبيرة وطرحها. وطلبُت منكم استخدام أي إستراتيجيات رياضيات تعلمتموها 
هذا العام: إستراتيجيات الرياضيات الذهنية، وعملية إعادة التجميع، وجداول اآلحاد-العشرات-املئات، ومواد القيمة املكانية، وما 

إلى ذلك. في جزء "تأّمل"، أريد أن تفكروا في إستراتيجيتكم املفضلة حلل مسائل اجلمع والطرح وأن تشرحوا سبب تفضيلكم لها. 
سّجلوا أفكاركم في صفحة كراس الرياضيات. شاركوا مثااًل للجمع والطرح.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة عن السؤال في كراس الرياضيات.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل وقراءة بعض ما يكتبه التالميذ في كراساتهم أثناء كتابتهم. التأكد من قراءة كل ما كتبه التالميذ 
في وقت الحق بحيث ميكنك التعّرف على التالميذ اجلاهزين لَتَحدٍّ والتالميذ الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في التدّرب على اإلستراتيجيات 

أو تصحيح املفاهيم اخلطأ.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم. ضعوا كتاب التلميذ في حقائبكم فقد انتهينا من عمل اليوم.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع األدوات في أماكنها.

117 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 116: كراس الرياضيات

ل ما تعلمَته. أجب عن األسئلة التالية في املربع التالي. اإلرشادات: تأمَّ

ما طريقة اجلمع املفضلة لك؟ وملاذا؟	 

ما طريقة الطرح املفضلة لك؟ وملاذا؟	 

اكتب أمثلة لدعم اختيارك.	 

اجلمع

الطرح

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )خانات القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: اليوم سنراجع _____ )املوضوع(.

يقوم املعلم مبا يلي: حتضير نشاط للمراجعة. ميكنك حتديد نشاط من الدرس 111 أو اختيار تدريب مراجعة مختلف.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في نشاط املراجعة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع وطرح أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام. •
كتابة مسائل كالمية للجمع والطرح. •
تطبيق مجموعة من إستراتيجيات الرياضيات الذهنية  •

حلل مسائل اجلمع والطرح الكالمية.

ْر مواد القيمة املكانية املُسَتخدمة في الدرس 84. وفِّ
اطبع مجموعات من جداول اآلحاد-العشرات-املئات )جدول لكل تلميذ(. شاهد النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم 

جلداول اآلحاد-العشرات-املئات.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
مواد القيمة املكانية من الدرس 84 •
جداول اآلحاد-العشرات-املئات  •

)جدول لكل تلميذ(
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 117
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مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يختار التالميذ مسألة جمع وطرح إضافية ويكتبون مسألة كالمية تتوافق معها. بعد ذلك، يحلّون املسألة. 
توجد قائمة من مسائل أساسية وأخرى أكثر صعوبة، ولكن ميكنك تعديل املسائل لتلبية احتياجات التالميذ. كذلك، السماح للتالميذ باختيار 
املسائل التي يريدون العمل عليها يساعدهم على إبراز مهاراتهم بسهولة ومينحهم املسئولية عن تعلّمهم. ولكن، ميكنك تكليف التالميذ بحل 

مسائل محددة حسب احلاجة لضمان تعامل التالميذ مع حتدٍّ مناسب.

لقد َعَمَل التالميذ لعدة أشهر على اكتساب الكفاءة في احلساب. في هذا الدرس، يجب على التالميذ تطبيق ما تعلّموه بطريقة مختلفة، وذلك 
بتحديد املسألة بأنفسهم. وهذا أحُد التدريبات الرئيسية في التفكير احلاسوبي. َحلُّ املسائل بكتابة مسألة كالمية يتطلب أن ُيثبت التالميُذ 

قدرة على فْهم املقصود مبسائل اجلمع والطرح ومشاركة ذلك الفهم مع اآلخرين.

1. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة املسائل التالية على السبورة:
• _____ = 88 + 34
• _____ = 38 – 82
• _____ = 65 – 140
• _____ = 95 + 86
• _____ = 85 + 218
• _____ = 29 – 184
• _____ = 257 + 358
• _____ = 157 – 230
• _____ = 256 + 347
• _____ = 256 – 500

يقول املعلم ما يلي: خالل درس الرياضيات األخير، تعّرفنا على إستراتيجيات مختلفة حلل مسائل اجلمع والطرح. وفي درس 
اليوم، ستتحّدون أنفسكم بكتابة مسائل كالمية وحّلها. لنلِق نظرة على املسائل التي كتبُتها على السبورة. هناك الكثير من 

املسائل. تضم بعض هذه املسائل أعداًدا مكّونة من رقمني. وتضم مسائُل أخرى أعداًدا مكونة من 3 أرقام.

انظروا إلى هذه املسألة: 88 + 34. حتدثوا إلى زمالئكم املجاورين. وتعاونوا مًعا للتفكير في مسألة كالمية تالئم معادلة اجلمع 
هذه. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تريدون مشاركة مسألة. أََوّد للغاية سماع أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم املجاورين للتفكير في مسألة كالمية مالئمة ملسألة اجلمع: 88 + 34. رفع اإلبهام 
إلى أعلى عندما يكونوا مستعدين للمشاركة.

يقوم املعلم مبا يلي: امنح التالميذ دقيقة واحدة على األقل لكتابة مسألتهم الكالمية. استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة أو أربعة 
مجموعات ثنائية من التالميذ ليشاركوا مسائلهم الكالمية مع الفصل. كتابة املسائل على السّبورة. وإذا لزم األمر، فساعد التالميذ في 

استخدام تعبيرات مثل "جميًعا"، "إجمااًل"، "أوجد مجموع"، وما إلى ذلك.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. إنكم تتقنون كتابة مسائل كالمية مبتكرة. تذكروا أن استخدام تعبيرات مثل "جميًعا" 
و"إجمااًل" و"أوجد مجموع" يساعد القّراء في معرفة أنهم سيجمعون أعداًدا في املسألة الكالمية.

يقوم املعلم مبا يلي: وْضع دوائر حول كلمات التلميح الستخدام اجلمع في املسائل الكالمية التي كتبتموها على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: لننظر اآلن إلى مسألة الطرح: 82 – 38. حيث إن هذه املسألة مسألة طرح، فعلينا التفكير في مسألة كالمية 
نوجد من خاللها ناجت الطرح. تعاونوا مع زمالئكم املجاورين للتفكير في مسألة كالمية مالئمة ملسألة الطرح: 82 – 38. ارفعوا 

اإلبهام إلى أعلى  عندما تكونون مستعدين.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم املجاورين للتفكير في مسألة كالمية مالئمة ملسألة الطرح: 82 – 38. رفع اإلبهام 
إلى أعلى عندما يكونوا مستعدين للمشاركة.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار العملية التي اسُتخدمت في مسألة اجلمع. استدعاء ثالثة أو أربعة مجموعات ثنائية من التالميذ ملشاركة 
مالحظاتهم. مساعدة التالميذ في استخدام تعبيرات مثل "كم الباقي" و"كم يزيد" و"ما ناجت الطرح" وما إلى ذلك. وضع دوائر حول هذه 

التعبيرات في املسائل الكالمية للتالميذ.

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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2. يقول املعلم ما يلي: عمل جيد. واآلن حان دوركم. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 117: التطبيق.تعلَّم )40 دقيقة(

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح صفحة الدرس 117: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: يوجد مربعان في هذه الصفحة. املطلوب منكم هو أن تختاروا مسألة جمع واحدة ومسألة طرح واحدة من 
لوا املسائل التي اخترمتوها ثم اكتبوا مسألة كالمية مقابل كل منها. وأخيًرا، حّلوا املسائل وسّجلوا  القائمة على السبورة. سجِّ

إجابتكم.
اختاروا مسألة من القائمة املوضحة أمامكم. ال بأس من اختيار مسائل حللتموها مًعا، ولكن عليكم كتابة مسألتكم الكالمية 
الفريدة وعدم استخدام املسألة املكتوبة على السبورة. تذكروا أن تتضمن مسائلكم كلمات تساعدنا في معرفة ما إذا كان علينا 

استخدام اجلمع أو الطرح حلل املسائل.

معي مواد ِقيمة مكانية وجداول آحاد-عشرات-مئات في حال احتجتم إليها ملساعدتكم في حل مسألتكم الكالمية.

مالحظة للمعلم: كنشاط بديل، ميكنك الطلب من التالميذ كتابة مسألة كالمية ثم الطلب من أحد الزمالء حلّها. ميكن أن يوّفر ذلك حتدًيا 
للتالميذ املستعدين له. ولدعم التالميذ الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية، اطلب منهم التعاون في مجموعات لكتابة املسائل الكالمية 

وحلها.

يقوم التالميذ مبا يلي: اختيار مسألة جمع وطرح وكتابة املسألتني الكالميتني املقابلتني لهما. احلّل للتوصل إلى اإلجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ وهم يعملون. تدوين مالحظات عن املسائل التي اختارها التالميذ )واملسائل التي جتّنبوها(. 
توجيه التالميذ الختيار مسائل ذات مستوى مناسب من الصعوبة. حتديد التالميذ الذين قد يحتاجون إلى املزيد من الشرح أو الدعم. 

استخدام إشارة جذب االنتباه عند انتهاء مدة "تعلَّم".

يقول املعلم ما يلي: لقد استمتعُت حًقا بقراءة مسائلكم الكالمية. أنتم مبدعون جًدا! كان ذلك ممتًعا. أبقوا كتاب التلميذ والقلم 
الرصاص من أجل نشاط "تأّمل".

+=

الصف الثاني االبتدائي118

الدرس 117: التطبيق

اإلرشادات: اختر مسألة جمع ومسألة طرح من السبورة. واكتبهما في اجلزء التالي. ثم اكتب مسألة كالمية تعّبر 
عن كٍل منهما. وأخيًرا، حّل املسألة وسّجل إجابتك. 

مسألة اجلمع:

مالحظة للمعلم: في جزء "تأّمل" اليوم، يشارك كل تلميذ مسائله الكالمية مع زميل جديد.

1. يقول املعلم ما يلي: في جزء "تأّمل" اليوم، سيشارك كل منكم مسائله الكالمية مع زميل جديد. لنستخدم أسلوب رفع األيدي 
وتكوين ثنائيات للعثور على زميل.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام أسلوب رفع األيدي وتكوين ثنائيات للعثور على زميل جديد.

ثا عن اإلستراتيجيات التي استخدمتموها حلل املسائل،  يقول املعلم ما يلي: فليقرأ كل منكم املسألة الكالمية لزميله، ثم حَتدَّ
وحتققا من إجابات بعضكما البعض.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة مسائلهم الكالمية مع زمالئهم. مقارنة إستراتيجيات حل املسائل والتحقق من إجابات بعضهم 
البعض.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ 4 دقائق إلجناز العمل. التجول في الفصل واالستماع إلى محادثات التالميذ.

وا زمالءكم املجاورين، وأعيدوا كتاب التلميذ إلى مكانه املخصص. يقول املعلم ما يلي: عمل جيد. حيِّ

يقوم التالميذ مبا يلي: حتية زمالئهم وإعادة أدواتهم إلى أماكنها اخملصصة.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )خانات القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: اليوم سنراجع _____ )املوضوع(.

يقوم املعلم مبا يلي: حتضير نشاط للمراجعة. ميكنك حتديد نشاط من الدرس 111 أو اختيار تدريب مراجعة مختلف.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في نشاط املراجعة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
جمع وطرح أعداد مكّونة من رقمني و3 أرقام. •
التعاون في لعب لعبة رياضيات. •
تقييم تقّدمهم في اجلمع والطرح مع إعادة التجميع. •

أنشئ مجموعات من بطاقات لعبة إعادة التجميع )مجموعة واحدة لكل مجموعة صغيرة من التالميذ(. راجع النماذج 
املتضمنة في نهاية دليل املعلم من بطاقات لعبة إعادة التجميع.

اجمع قطع لعب ليستخدمها التالميذ أثناء لعب اللعبة. سيحتاج كل تلميذ في اجملموعة إلى قطعة مميزة عن غيرها.
اجمع أحجار نرد )حجر نرد واحد لك مجموعة صغيرة من التالميذ(.

وّفر مواد القيمة املكانية الواردة في الدرس 84 وُنسًخا من جدول اآلحاد-العشرات-املئات.
أنشئ ملصًقا يوضح قواعد اللعبة. انظر جزء جتهيزات املعلم للفصل ملعرفة التفاصيل.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
ِقطع لعب )واحدة لكل تلميذ( •
بطاقات لعبة إعادة التجميع )مجموعة  •

واحدة لكل مجموعة من التالميذ(
مفتاح إجابات اللعبة )للمعلم فقط( •
أحجار نرد )حجر نرد واحد لكل  •

مجموعة(
مواد القيمة املكانية من الدرس 84 •
جداول اآلحاد-العشرات-املئات •
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 118
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رياضيات التقومي )15 دقيقة(

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يلعب التالميذ لعبة لوحية في مجموعات تضم كل منها ثالثة أو أربعة تالميذ. تتطلب اللعبة أن يجمع التالميذ 
ويطرحوا أعداًدا متعددة األرقام. ميكن أن يساعد التالميذ بعضهم بعًضا أثناء العمل، وعليهم التحقق من إجابات بعضهم البعض. يتوفر 

دليل لإلجابة ميكنك الرجوع إليه.

1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض ملصق قواعد اللعبة. كتابة املسائل التالية على السبورة:

يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى املسائل املكتوبة على السبورة. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا الحظتم شيًئا مشترًكا بني كلتا هاتني 
املسألتني.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى لتوضيح اجلزء املشترك بني املسائل. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم 
أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا لم يذكر أي تلميذ أن املسائل حتتاج إلى إعادة التجميع، فتأّكد من اإلشارة إلى ذلك. ميكن أن يالحظ التالميذ 
أيًضا أن املسائل ُكتبت رأسًيا وأنها تضم أعداًدا مكونة من 3 أرقام.

يقول املعلم ما يلي: لقد حاذيُت األعداد في املسائل بدّقة بحيث تقع اآلحاد والعشرات واملئات في كل عدد في العمود نفسه. 
يساعدني ذلك في حل املسائل التي تتطلب إعادة التجميع. لننظر إلى املسألة األولى.

مالحظة للمعلم: إذا أبدى التالميذ أنهم يفهمون إعادة التجميع، فرمبا تكون املراجعة التفصيلية التالية غير ضرورية. بداًل من ذلك، ضع في 
احلسبان الطلب من التالميذ منذجة طريقة إعادة التجميع على السبورة باستخدام املسائل املكتوبة.

2. يقوم املعلم مبا يلي: توضيح عملية إعادة التجميع خطوة بخطوة، أواًل ِضمن مسألة اجلمع وثانًيا ضمن مسألة الطرح. طلب املساعدة 
من التالميذ بوصف اخلطوات املتضمنة في إعادة التجميع، ومشاركة اإلجابات. تطبيق طريقة التفكير بصوٍت مرتفٍع أثناء إعادة التجميع 

لضمان فْهم التالميذ ملا تفعله وكيفية ارتباط هذه العملية بعمليات إعادة التجميع احلقيقية التي تدرب عليها التالميذ باستخدام األعواد 
والرسومات.

3. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. أشكركم ملا قدمتموه من مساعدة. لنلعب لعبًة مًعا. افتحوا كتاب الرياضيات للتالميذ على 
صفحة الدرس 118: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 118: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: يوجد لعبة لوحية في هاتني الصفحتني. ستلعبون هذه اللعبة في مجموعات. لنقرأ إرشادات هذه اللعبة.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة القواعد بصوٍت مرتفٍع من امللصق الذي ُأنشئ خالل جتهيز هذا الفصل. اإلجابة عن أسئلة على التالميذ عن 
اللعبة. عرض ثالثة أمثلة من بطاقات اللعبة، إحداها تضم أعداًدا فقط، واألخرى تضم مسألة كالمية، والثالثة تضم إرشاًدا للتالميذ.

يقول املعلم ما يلي: تضم كل من بطاقات هذه اللعبة مسألة جمع أو مسألة طرح، أو مسألة كالمية، أو إرشاًدا مثل: "خسرت دورك". 
حّلوا املسائل أو اتبعوا اإلرشادات على البطاقات للعب اللعبة. ميكنكم مساعدة بعضكم البعض.

مالحظة للمعلم: رمبا ال يزال بعض التالميذ يواجهون صعوبة في إستراتيجية إعادة التجميع، وال سّيما عند الطرح. وّفر مواد قيمة مكانية 
وجداول آحاد-عشرات-مئات ملساعدة التالميذ الذين قد يحتاجون إلى املساعدة.

يقول املعلم ما يلي: لنستخدم أسلوب رفع األيدي وتكوين ثنائيات للعثور على زميل.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي، تكوين مجموعات ثنائية للعثور على زميل.

يقول املعلم ما يلي: سيشّكل كل اثنني منكم فريًقا. واآلن، على كل فريق ثنائي العثوُر على فريق ثنائي آخر واختيار مكان للعب 
فيه. سأحضر لكم نرًدا ومجموعة من بطاقات اللعب وقطع لعب. يأخذ كل منكم قطعة لعب واحدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: العثور على مجموعة ثنائية أخرى.

البداية

الصف الثاني االبتدائي120

الدرس 118: التطبيق

لعبة الرياضيات

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء األدوات إلى كل مجموعة صغيرة. تذكير التالميذ بأنه ميكنهم استخدام مواد القيمة املكانية أو جداول اآلحاد-
العشرات-املئات حسب احلاجة.

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب اللعبة مع مجموعتهم الصغيرة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أرجاء الفصل ومالحظة التالميذ وهم يلعبون اللعبة مًعا. عرض املساعدة على التالميذ إذا لزم األمر. توفير 
دليل اإلجابات عند الضرورة. قبل انتهاء وقت "تعلّم" بقليل، استخدم إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم لعب اللعبة اليوم. من فضلكم، رتبوا أماكنكم وأحضروا إلّي كل املواد. ثم عودوا إلى مقاعدكم. 
ستحتاجون كتاب التلميذ لنشاط "تأمل".

يقوم التالميذ مبا يلي: ترتيب املواد وإعادتها إلى املعلم.

مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، لعب التالميذ لعبًة للتدريب على إعادة التجميع. في جزء "تأّمل"، يجب على التالميذ تقييم مستوى سهولة 
م هذا التدريب معلومات قّيمة للطالب ولك  استخدامهم إلعادة التجميع. هذا آخر درس يتضمن إعادة التجميع في السنة الدراسية، ولذلك ُيقدِّ

أثناء حتضيرهم لالنتقال إلى الصف الثالث االبتدائي.

1. يقول املعلم ما يلي: لقد عملنا طوال العام لتعّلم مجموعة متنوعة من اإلستراتيجيات جلمع أعداد مكونة من رقم واحد 
ورقمني وثالثة وطرحها. من اإلستراتيجيات اجلديدة التي تعلمناها إعادة التجميع. في جزء "تأمل" اليوم، فّكروا في مدى سهولة 

استخدامكم عمليتي اجلمع والطرح. انتقلوا إلى صفحة الدرس 118: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 118: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: ترون في كتبكم خطوط أعداد مرّقمة من 0 إلى 5. هناك خط أعداد إلعادة التجميع في عملية اجلمع وخط 
أعداد إلعادة التجميع في عملية الطرح. رمبا يختلف شعوركم بالنسبة لكل عملية. الرقمان 1 أو 2 َيعنيان أنكم ما زلتم تعتقدون 

أن إعادة التجميع عملية صعبة وأنكم حتتاجون إلى التدّرب عليها أكثر. الرقمان 4 أو 5 َيعنيان أنكم تشعرون مبستوى عاٍل من 
الراحة عند حل املسائل بإعادة التجميع. الرقم 3 في الوسط. وهذا يعني أنكم تشعرون أحياًنا أن كل شيء على ما يرام، وأنكم 

بحاجة إلى املساعدة أحياًنا أخرى.

استخِدموا األسئلة ملساعدتكم في تأّمل عملية التعلم. ضعوا دائرة حول الرقم على اخلط الذي تعتقدون أنه يقابل مستوى 
مهاراتكم في إعادة التجميع. وبعد وضع دائرة حول كل رقم، اكتبوا سبب اختياركم له.

يقوم التالميذ مبا يلي: تأّمل ما تعلّموه ثم وضع دوائر حول األرقام التي توضح مستوى فهمهم احلالي إلعادة التجميع في 
مسائل اجلمع والطرح. كتابة تفسيٍر لتقييماتهم الذاتية.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ 3 أو 4 دقائق لإلجابة عن السؤال. جْمع كتب التالميذ ملراجعة تقييماتهم الشخصية.

يقول املعلم ما يلي: عمل جيد. خالل درس الرياضيات املقبل، سنفّكر في كل مهارات الرياضيات ومفاهيمها التي تعّلمناها خالل 
هذا العام الدراسي في الصف الثاني االبتدائي. حّيوا بعضكم البعض.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتّية بعضهم بعًضا.

الصف الثاني االبتدائي122

الدرس 118: كراس الرياضيات

ل ما تعلمَته. فّكر في إجاباتك عن األسئلة التالية. ثم ضع دائرة حول رقم على اخلط في اجلزء التالي لُتبنّي  اإلرشادات: تأمَّ
مستوى فهمك إلعادة التجميع. واشرح ملاذا اخترت هذا الرقم. 

فّكر في األسئلة التالية:

هل أفهُم كيفية إعادة جتميع اآلحاد والعشرات؟ 	 
هل ميكنني إعادة التجميع دون استخدام جدول القيمة املكانية أو حزم األعواد؟	 
هل ميكنني شرح إعادة التجميع لشخص آخر؟ 	 

0 1 2 3 4 5

إطالًقا ميكنني ذلك!

إعادة التجميع في مسائل اجلمع

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )خانات القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: اليوم سنراجع _____ )املوضوع(.

يقوم املعلم مبا يلي: حتضير نشاط للمراجعة. ميكنك حتديد نشاط من الدرس 111 أو اختيار تدريب مراجعة مختلف.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في نشاط املراجعة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تأّمل ما تعلّموه في املوضوعات الرياضية التي  •

درسوها في الصف الثاني االبتدائي.
َوْصف املهارات واملفاهيم الرئيسية التي تعلّموها في  •

الصف الثاني االبتدائي.

أنشئ جدواًل كبيًرا ملراجعة موضوعات الرياضيات اخلمسة الرئيسية )املوضوعات "اخلمسة األهم"( للصف الثاني االبتدائي: العمليات والتفكير اجلبري، واألعداد والعمليات في 
نظام العد العشري، والقياس، والبيانات، والهندسة.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
جدول كبير احلجم للموضوعات  •

اخلمسة األهم
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 119

مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يبدأ التالميذ مشروًعا لكتابة رسالة إلى تالميذ الصف الثاني االبتدائي القادمني بحيث يوضحون فيها 
أهم املفاهيم التي سيتعلمونها في هذا الصف. أجِر مناقشة أثناء مشاركة التالميذ ما يعرفونه عن كل من موضوعات الرياضيات الرئيسية 
اخلمسة في هذا العام الدراسي )"اخلمسة األهم"(. ُيدّون التالميذ مالحظات أثناء مناقشة اجملموعة بأكملها، ويختارون موضوعات للكتابة 

عنها، ويعمل كل منهم مبفرده إلضافة املزيد من التفاصيل إلى أداة التنظيم البيانية املتصلة بهذه املوضوعات الثالثة.

1. يقول املعلم ما يلي: لقد اقتربنا من نهاية عام الصف الثاني االبتدائي. ولقد تعلمنا الكثير من األشياء اجلديدة خالل دروس 
الرياضيات هذا العام. حني بدأنا عامنا الدراسي في الصف الثاني االبتدائي، رمبا شعرمت بالقليل من القلق أو التوّتر. فلم تكونوا 

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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تعلمون ما ينتظركم، وكنتم تشعرون بالفضول ملعرفة ما الذي قد تتعلمونه خالل هذا العام. في العام القادم، ستكون هناك 
مجموعة جديدة من تالميذ الصف الثاني االبتدائي.

لذا، سُنخصص يومني للتخطيط لكتابة رسالة وتنظيمها وكتابتها لتالميذ الصف الثاني االبتدائي القادمني بشأن ما ميكن أن 
يتوقعوا تعّلمه في الصف الثاني االبتدائي. وللقيام بذلك، يجب علينا مراجعة موضوعات الرياضيات اخلمسة األهم في هذا 

العام.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض اجلدول الكبير للموضوعات اخلمسة األهم:

يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 119: طّبقوا ما تعّلمتموه في كتاب الرياضيات للتالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 119: التطبيق في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: موضح على السبورة جدول كبير للموضوعات اخلمسة األهم في الصف الثاني االبتدائي. واجلدول نفسه 
موضح في كتبكم. سنكتب مًعا بعض أهم األفكار التي تناولناها في كل فئة. يجب عليكم تدوين مالحظات على جداولكم، وسأكتب 

أنا أيًضا مالحظات عندي. ستستخدمون هذه املالحظات الحًقا لكتابة رسائلكم، لذلك سّجلوا مالحظات جيدة.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى الفئة األولى في اجلدول. العمليات والتفكير اجلبري.

يقول املعلم ما يلي: الفئة األولى هي: العمليات والتفكير اجلبري. يتضمن هذا املوضوع: اجلمَع والطرَح، وحلَّ املسائل الكالمية، 
واألعداد الزوجية والفردية، واملصفوفات.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة هذه املوضوعات في اجلدول حتت فئة العمليات والتفكير اجلبري، وترك فراغ حتت كل منها من أجل أفكار 
التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم ملشاركة بعض األشياء التي تتذكرونها عن كل من هذه األفكار الرئيسية. ميكنكم مشاركة 
تلميحات أو أفكار أو أمثلة أو أي شيء مفيد تتذكرون أنكم تعلمتموه عن  هذا املوضوع.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم ملشاركة ما يتذكرونه عن كل فكرة رئيسية.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة أفكار التالميذ في األماكن املناسبة في اجلدول. طرح أسئلة إلجراء نقاش مع التالميذ في حال تعّثرهم، مع 
احلرص على عدم إعطائهم قدر كبير جًدا من املعلومات.

يقوم التالميذ مبا يلي: تدوين مالحظات في جدولهم بناًء على مناقشة الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: مواصلة العمل على كل من فئات املوضوعات اخلمسة األهم. قضاء 5 دقائق تقريًبا في مراجعة كل فئة وكتابة أفكار 
التالميذ في اجلدول. موضوعات كل فئة مدرجة فيما يلي. تذكّر أن تترك فراغًا حتت كل موضوع ليكتب التالميذ أفكارهم.

الصف الثاني االبتدائي124

الدرس 119: التطبيق

ْل مالحظات عن كل درس من دروس الرياضيات التي درسناها هذا العام. اكتب املالحظات في اجلدول  إرشادات اجلزء 1: سجِّ
التالي. ثم اختر ثالثة موضوعات لتكتب عنها.

العمليات والتفكير اجلبري

األعداد والعمليات في نظام 
العد العشري

القياس

االبتدائي الثاني  الصف  في  األهم  املوضوعات اخلمسة 

املوضوعات اخلمسة األهم في الصف الثاني االبتدائي

العمليات والتفكير اجلبري
• اجلمع
• الطرح

• املسائل الكالمية

• األعداد الزوجية والفردية
• املصفوفات

األعداد والعمليات في نظام 
العد العشري

• القيمة املكانية 
• العد مبقدار 5، 10، 100

• األمناط العددية
• الصيغة الكالمية والصيغة املمتدة

• مقارنة األعداد
• التقدير

• إعادة التجميع

القياس
• تقدير الطول وقياسه
• تقدير الكتلة وقياسها

• النقود
• الوقت

• التقومي

البيانات
• التمثيالت البيانية باألعمدة
• التمثيالت البيانية بالصور

الهندسة
• األشكال ثنائية األبعاد
• األشكال ثالثية األبعاد

• كسور األشكال
• كسور اجملموعات
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يقول املعلم ما يلي: الحظوا أن أداة تنظيم املوضوعات اخلمسة األهم مملوءة بالكامل. لقد تعلمنا الكثير في دروس الرياضيات 
لهذا العام. واآلن، حان الوقت الختيار املوضوعات الثالثة التي توّدون الكتابة عنها. اختاروا موضوعات من ثالث فئات مختلفة. 
على سبيل املثال، ميكن أن أختار الكتابة عن املصفوفات والنقود واألشكال ثالثية األبعاد. بعد أن تختاروا موضوعاتكم الثالثة، 

اكتبوها في أعلى اجلدول في الصفحة التالية من كتبكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: اختيار موضوعاتهم الثالثة األهم من أداة التنظيم وكتابتها في أعلى اجلدول املوجود في الصفحة التالية 
من كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: بعد أن حددمت موضوعاتكم الثالثة األهم، فكروا فيما تريدون التكّلم عنه في رسائلكم. ما الذي توّدون إخبار 
تالميذ الصف الثاني االبتدائي القادمني به بشأن هذه املوضوعات؟ اكتبوا مالحظاتكم في اجلدول اجلديد. ميكنكم استخدام 

املعلومات الواردة في جدول املوضوعات اخلمسة األهم وإضافة املزيد من التفاصيل. اكتبوا أمثلًة ضمن مالحظاتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: النظر إلى املالحظات الواردة في جدول املوضوعات اخلمسة األهم واختيار املعلومات التي يودون 
مشاركتها عن كل موضوع. إضافة مالحظات إلى جدول املوضوعات الثالثة األهم.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومساعدة التالميذ عند احلاجة.



298 الفصل 6

مالحظة للمعلم: في هذا الدرس، بدأ التالميذ عملية كتابة رسالة إلى تلميذ مقبل في الصف الثاني االبتدائي مبناقشة ما تعلّموه هذا العام 
وكتابة املعلومات على أدوات تنظيم اخملططات البيانية. في جزء "تأّمل"، يشارك التالميذ جداول املوضوعات الثالثة األهم مع زمالئهم 

املجاورين. ثم يشرحون أفكارهم ويقدمون اقتراحات ملوضوعات إضافية لزمالئهم.

1. يقول املعلم ما يلي: راجعنا اليوم املوضوعات اخلمسة األهم في الصف الثاني االبتدائي. وعملنا مًعا ومبفردنا للتفكير في 
كل شيء تعلمناه هذا العام. واليوم، سنتأمل من خالل مشاركة جدول موضوعاتكم الثالثة األهم مع زمالئكم املجاورين. شاركوا 

مالحظاتكم وقدموا اقتراحاتكم عن املزيد من املعلومات التي ميكن أن يضيفها زمالؤكم إلى جداولهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة جدول املوضوعات الثالثة األهم مع زمالئهم املجاورين وتقدمي اقتراحات إلى زمالئهم بشأن 
معلومات إضافية ميكنهم إضافتها إلى جداولهم.

يقول املعلم ما يلي: سنستخدم هذه اجلداول لكتابة رسائلنا غًدا. ميكنكم وضع كتاب التلميذ في مكانه املخصص اآلن.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع كتب التلميذ في مكانها اخملصص.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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املواد

رياضيات التقومي )15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يقود التلميذ الذي مت اختياره نشاَط رياضيات التقومي: اجلزء اخلاص باليوم والتاريخ وكذلك اجلزء 
اخلاص بعدد األيام في املدرسة. يشارك جميع التالميذ في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التلميذ املساعد خالل النشاط، مبا في ذلك ما يلي:
الشهر احلالي •
جميع أشهر العام •
اليوم احلالي •
جميع أيام األسبوع •
تاريخ اليوم: اليوم هو )يوم من أيام األسبوع( املوافق )تاريخ( من )الشهر( )العام(. •
األمس والغد •
األيام الدراسية )خانات القيم املكانية، وضع دائرة على مخطط 120، العّد بصوت مرتفع( •

في كل يوم عاشر، ساعد التالميذ على إعادة جتميع األعواد ونقل احلزمة اجلديدة من 10 إلى جيب العشرات. •

2. يقول املعلم ما يلي: اليوم سنراجع _____ )املوضوع(.

يقوم املعلم مبا يلي: حتضير نشاط للمراجعة. ميكنك حتديد نشاط من الدرس 111 أو اختيار تدريب مراجعة مختلف.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في نشاط املراجعة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
املشاركة في أنشطة رياضيات التقومي. •
تأّمل ما تعلّموه في املوضوعات الرياضية التي  •

درسوها في الصف الثاني االبتدائي.
َوْصف املهارات واملفاهيم الرئيسية التي تعلّموها في  •

الصف الثاني االبتدائي.
كتابة رسالة لوصف املهارات واملفاهيم الرئيسية التي  •

تعلّموها في الصف الثاني االبتدائي.

ال حاجة لتحضير جديد.

ركن رياضيات التقومي •مراجعة املفردات عند احلاجة. •
جدول كبير احلجم للموضوعات  •

اخلمسة األهم
كتاب الرياضيات للتالميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّم

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 120
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مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يستخدم التالميذ جداول املوضوعات الثالثة األهم لكتابة رسالة إلى تلميذ مقبل في الصف الثاني االبتدائي. 
الهدف من هذه الدراسة جمع معلومات عن معرفة التالميذ مبهارات الرياضيات الرئيسية ومفاهيمها التي ُدرست في هذا العام. عندما 

يتمكن التلميذ من تعليم تلميٍذ آخر عن موضوع ما، يتحقق حينها الفهم الصحيح.

1. يقول املعلم ما يلي: خالل درس الرياضيات األخير، راجعنا املوضوعات اخلمسة األهم في الصف الثاني االبتدائي. سنلعب لعبة 
سريعة ملراجعة بعض األشياء التي تعلمناها هذا العام. أريد منكم التفكير في نشاطكم املفضل الذي أّديناه في مادة الرياضيات 

هذا العام. فّكروا فيما كنتم تتدربون عليه، وفي إرشادات النشاط، وما تعّلمتم منه. سيشارك كل منكم هذا النشاط مع زميله. 
وسيعطى كل زميل 30 ثانية للمشاركة. أواًل، فكروا في النشاط الذي توّدون التحّدث عنه.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ وقًتا للتفكير ملدة 30 ثانية للتفكير في نشاطهم املفضل.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير في نشاط الرياضيات املفضل من العام الدراسي. التفكير فيما تدّربوا عليه في النشاط، 
وإرشادات النشاط، وما تعلّموه منه.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، لنعثر على زميل من خالل رفع األيدي وتكوين مجموعة ثنائية.

يقوم التالميذ مبا يلي: العثور على زميل من خالل رفع األيدي وتكوين ثنائيات.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء إشارة ليبدأ الزميل األول باملشاركة. إتاحة 30 ثانية للتالميذ للمشاركة. ثم إعطاء إشارة ليبدأ الزميل الثاني 
باملشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة نشاط الرياضيات املفضل لهم مع زمالئهم عندما يعطي املعلم اإلشارة.

يقول املعلم ما يلي: رائع. اآلن، اعثروا على زميل آخر وشاركوا من جديد.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام أسلوب رفع األيدي وتكوين ثنائيات للعثور على زميل آخر. مشاركة أنشطتهم املفضلة 
عندما يعطي املعلم اإلشارة.

يقوم املعلم مبا يلي: التكرار مرتني بحيث يستطيع التالميذ سماع أنشطة مختلفة عديدة. من شأن ذلك أن يذّكرهم باألنشطة اخملتلفة التي 
ميكنهم اختيار تضمينها في كتاباتهم.

2. يقول املعلم ما يلي: اآلن، حان الوقت لنبدأ بكتابة رسائلنا. انتقلوا إلى صفحة الدرس 119: وطّبقوا ما تعّلمتموه في كتاب 
الرياضيات للتالميذ. سترون هنا جدول املوضوعات الثالثة األهم الذي أنشأمتوه خالل درس الرياضيات األخير. يجب عليكم 

استخدام هذا اجلدول ملساعدتكم في كتابة رسائلكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 119: التطبيق في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: في هذه الصفحة، هناك مكان ليكتب كل منكم رسالته. قبل أن نبدأ بالكتابة، لنتحدث عن تنسيق رسائلنا. 
أواًل، سنكتب حتّية. تذكروا أننا نكتب رسائلنا لتالميذ جدد في الصف الثاني االبتدائي، فكيف ميكن أن نحييهم؟ إذا كانت عندكم 

فكرة، فارفعوا أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم عن التحّية.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار حتية )أو اثنتني( ميكن أن يستخدمها التالميذ. كتابتها على اللوحة. كتابة باقي الرسالة على السبورة 
ملناقشتها:

التحية:

املوضوع 1: )اسم املوضوع، مشاركة فكرة واحدة على األقل عن املوضوع، توضيح مثال واحد(
املوضوع 2: )اسم املوضوع، مشاركة فكرة واحدة على األقل عن املوضوع، توضيح مثال واحد(
املوضوع 3: )اسم املوضوع، مشاركة فكرة واحدة على األقل عن املوضوع، توضيح مثال واحد(

مع أطيب التمنيات بالتوفيق،
اسمك

الصف الثاني االبتدائي126

إرشادات اجلزء 2: اكتب املوضوعات التي اخترتها في أعلى اجلدول. سّجل معلومات وأمثلة وقواعد وأشياء أخرى 
عن كل موضوع.

املوضوع 1

املوضوع 2

االبتدائي الثاني  الصف  في  الثالثة  أهم موضوعاتي 

الصف الثاني االبتدائي128

الدرس 120: التطبيق

اإلرشادات: اكتب رسالة إلى أحد تالميذ الصف األول االبتدائي تخبره فيها عن بعض دروس الرياضيات التي 
سيدرسها في الصف الثاني. 

مع أطيب التمنيات بالتوفيق،

تعلَّم )40 دقيقة(
اإلرشادات
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يقول املعلم ما يلي: ميكنكم مشاركة أكثر من فكرة أو مثال، ولكن يجب أال يقل ذلك عن فكرة واحدة ومثال واحد. ابدأوا بالكتابة. تعلَّم )40 دقيقة(
وإذا احتجتم إلى املساعدة أثناء عملكم، فارفعوا أيديكم. وسأساعدكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة رسالة لتلميذ جديد في الصف الثاني االبتدائي باستخدام جدول املوضوعات الثالثة األهم.

مالحظة للمعلم: للتسهيل على التالميذ الذين يحتاجون إلى املزيد من املساعدة، أنشئ منوذج ملء للفراغات كي يستخدمه التالميذ لكتابة 
رسائلهم.

يقوم املعلم مبا يلي: عند انتهاء وقت جزئية تعلّم، استخدم إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: أبقوا كتاب التلميذ للجزء اخلاص بتأّمل.



302 الفصل 6

مالحظة للمعلم: في جزء تأمل، يشارك التالميذ رسائلهم مع زمالئهم املجاورين. يقّدم كل زميلني مالحظات لبعضهما البعض.

1. يقول املعلم ما يلي: اليوم، كتبتم رسائل إلى تالميذ الصف الثاني االبتدائي اجلدد. وأخبرمتوهم عن موضوعات الرياضيات 
الثالثة األهم التي سيتعلمونها في العام املقبل. وأضفتم تفاصيل وأمثلة ليعلم التالميذ املقبلون ما ينتظرهم. في جزء "تأمل" 

اليوم، أريد منكم مشاركة رسائلكم مع زمالئكم املجاورين. فليقرأ كل منكم رسالة زميله ويعطيه مالحظاته. ما اجلزء املفّضل لك 
من رسالة الزميل؟ ما الذي يستطيع فعله لتحسينها؟

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة رسائلهم مع زمالئهم املجاورين. ومشاركة اجلزء املفضل من رسالة الزميل وتقدمي اقتراحات 
لتحسينها.

يقول املعلم ما يلي: أشعُر بسعادة كبيرة باجلهد الذي بذله كل منكم في دروس الرياضيات هذا العام. فليحّي كل منكم زميله 
املجاور شكًرا له على كونه زمياًل رائًعا في دروس الرياضيات لهذا العام.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتية زمالئهم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: جمع كتب التالميذ.

تأّمل )5 دقائق(
اإلرشادات
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كانت لدى رنا ٤ قطع بسكويت على الغداء.
أعطت صديقَـتها آية قطعتني منها. ما الكسر 
املقابل لعدد القطع التي شاركتها رنا مع 

صديقتها?

البطاقة ب
 ذهب عمر إلحضار شطيرة بيتزا. كانت شطيرة

 البيتزا التي أحضرها تتألف من ٣ قطع, وقد أكل
 قطعتني منها. ما الكسر املقابل لقطعة البيتزا

املتبقية?

البطاقة ج
 كانت مع كرمي شطيرة. قطعها إلى جزأين وأكل
 أحدهما. ما الكسر املقابل للجزء الذي أكله كرمي

من الشطيرة?

البطاقة د
ا. كان عدد األزهار التي  قطف شريف وفرح أزهارًـ
 قطفوها أربعة. أخذت فرح ٣ من األزهار وأعطت

 إحداها لكرمي. ما الكسر املقابل لعدد األزهار
التي أخذتها فرح?

البطاقة ھـ
 خبزت سارة فطيرة قطعتها إلى أربع قطع. أكل
 أفراد عائلتها ٣ من القطع. ما الكسر الذي يعبّـر

عن عدد القطع املتبقية?

البطاقة و
.كان نسيم مسؤوالًـ عن إحضار كرات القدم للفريق
 أحضر ثالث كرات إلى التدريب, ولكن اثنتني منها
 كانتا مثقوبتني. ما الكسر الذي يعبّـر عن عدد كرات

القدم التي يستطيع نسيم استخدامها?

البطاقة و
 في الطريق إلى املدرسة, عثر ميرو على أربعة
 أحجار زرقاء ووضعها في جيبه. وعندما وصل
 إلى املدرسة, بقيت معه ثالثة أحجار فقط. ما

الكسر الذي يعبّـر عن عدد احلجارة التي سقطت?

البطاقة ز
 كانت لدى دينا ثالث قطع بسكويت على الغداء.
ا, فما الكسر الذي  إذا أكلت القطع الثالث جميعًـ

يعبّـر عن عدد قطع البسكويت التي أكلتها?

البطاقة حـ*
.ذهب وسيم إلحضار شطيرة بيتزا

 كانت الشطيرة مقطوعة إلى ٦ شرائح أكل منها
 اثنتني. ما الكسر الذي يعبّـر عن عدد شرائح

البيتزا التي أكلها وسيم?

البطاقة ط*
ا لوالدتها. عدد األزهار التي  قطفت رانيا أزهارًـ

 قطفتها ٦. كانت ٤ منها حمراء واثنتان
 برتقاليتني. ما الكسر الذي يعبّـر عن األزهار

احلمراء?
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الحیوانات الســحریة في أرض العجائب  
الجزء ١  

 
كان ياما كان في أرض العجائب, كان يعيش طفالن مع جدهما في خيمة صغيرة, ولكنها جميلة ومصنوعة من قطع قماش ملونة. كانت 

خيمتهم الصغيرة وحيدة على أحد التالل, وتطل على وادٍ كبير, وكانوا يستطيعون النظر منها في جميع االجتاهات, الشرق والغرب 
والشمال واجلنوب. كان العشب يغطي وادي النهر, وكانت هناك كثبان رملية ممتدة ملسافة بعيدة, ووراء كل ذلك غابة من األشجار متتد 

ا للعائلة. حتى األفق. كان الوادي واخمللوقات السحرية التي تعيش فيه ملكًـ

كان هناك جمالن أخضران مائالن إلى الزرقة, وطائرا أبي منجل سحريّـان متتد أجنحتهما بطول متر واحد وتتغير ألوانهما مع تغيّـر 
اإلضاءة خالل اليوم. وكانت هناك ثعالب صغيرة ذات أذيال منفوشة, وكان يكسوها فراء أزرق تختلف درجته بحسب عمر الثعلب. وكانت 

ا خيولٌ لم ترَـ عنيٌ مثيالًـ لها من قبل. كانت جلود اخليول ناعمة كريش كتكوت خرج من البيضة حديثًـا, وكانت ألوانها تتراوح بني  هناك أيضًـ
األحمر الساطع واألزرق الشاحب. كانت عيونها كاحلجارة الكرمية, وكانت أعرافها وذيولها تلتمع بألوان زاهية رائعة.

كان عمل أمير أن يأخذ اخليول واجلمال إلى وادي النهر األخضر كل صباح. بينما كانت شقيقته الصغيرة سارة تطعم الطيور وتصطحب 
الثعالب إلى الغابة. كان اجلد يريد مساعدة أمير وسارة كل يوم, ولكنه كان متعبًـا, وكان يعلم أنه سيأتي يوم لن يستطيع فيه اخلروج عما 

قريب. وبالفعل, أتى هذا اليوم في الربيع.

استيقظ اجلد وظهره يؤمله وقد تيبّـست رقبته, ولم يكن يستطيع السير إلى اخلارج لرؤية احليوانات. كان عليه البقاء في السرير. ولكنه كان 
ا بشأن ما إذا كان أمير وسارة يعتنيان بها على الوجه الصحيح.  كل يوم, حني يعود الطفالن بعد أن يفرغا من إطعام احليوانات  قلقًـ

واالعتناء بها, كان يسألهما األسئلة التالية: ما عدد اجلمال اليوم? كم يزيد عدد طيور أبي منجل عن عدد الثعالب? كم عدد اخليول التي ما 
زالت جتوب الوادي?

ر األعداد احلقيقية للحيوانات, ولكن اجلد كان يريد معرفة هذه  كانت هذه األسئلة تصيب أمير وسارة باإلحباط. لم يكونا يستطيعان تذكّـ
املعلومات بدقة. وعندما كانا يعجزان عن إعطاء اجلد املعلومات الدقيقة, كان يغضب ويقول إنهما ال يؤديان العمل املطلوب منهما. وفجأة, 

خطرت في بال سارة فكرة.

ال ذلك العدد في متثيل بياني باألعمدة في اليوم التالي الذي يذهبان فيه إلى الوادي,  ا احليوانات وسجّـ قالت سارة ألمير إنهما إذا عدّـ
فستكون لدى اجلد كافة املعلومات التي يريدها. وهكذا, ميكنه رؤية اجملاميع الكلية ومقارنة عدد كل نوع من احليوانات باألنواع األخرى. 

ا ألن  ستشعر هذه العملية اجلد بالسعادة ريثما يتماثل إلى الشفاء  ويستطيع رؤية احليوانات بنفسه, وسيشعر أمير وسارة بالسعادة أيضًـ
اجلد سيتوقف عن تأنيبهما.

وفي صباح اليوم التالي, خرج الطفالن إلى الوادي وأحصيا عدد جميع احليوانات الكبيرة وصغارها.

مال: ٣٠ اجلِـ

اخليول: ٢٥

طيور أبي منجل: ٤٥

الثعالب: ٢٠



 

 

 
 
 

ن التمثيل البياني اجلد من رؤية املعلومات  أعدّـ أمير وسارة متثيالًـ بيانيًـا باألعمدة وأعطياه للجد الذي أصابته سعادة ال توصف. مكّـ
عن حيواناته واإلجابة عن كل األسئلة التي تخطر في باله عنها.

ا من الراحة, وكان بحالة جيدة مبا  في ظهر اجلد ورقبته بعد أن نال قسطًـ ة قصيرة, شُـ ا. بعد مدّـ ا ومسرورًـ وهكذا, بقي اجلد سعيدًـ
ا باحليوانات التي كانا يحبانها. يكفي كي يخرج وينظر إلى الوادي. كان يحب مشاهدة حفيديه يعتنيان جيدًـ



الحیوانات الســحریة في أرض العجائب  
الجزء ٢  

 
 

 

مضت بضع سنوات في أرض العجائب, واستعاد اجلد قوته. وهكذا قرر السفر إلى أرض الغرائب اجملاورة إلحضار حيوانات جديدة إلى 
الوادي. اصطحب اجلد أمير وسارة في رحلته.

وعندما وصلوا إلى أرض الغرائب, رأوا في السوق مخلوقات رائعة ومختلفة في األنواع واألحجام. طلب اجلد من أمير وسارة أن يختار كل 
ا ذات أجنحة تستطيع الطيران فوق الوادي للعثور على  ا من اخمللوقات, بينما كان هو يختار نوعني. اختارت سارة أبقارًـ ا واحدًـ منهما نوعًـ
ا ذهبية لالستفادة من فرائها الذهبي ووعاءًـ من  ا فقط. واختار اجلد خرافًـ ا طوله ٦٠ سنتيمترًـ ا صغيرًـ عشب حلو املذاق. واختار أمير ماعزًـ

أسماك قوس القزح ليضعها في ينبوع املاء الذي كان يجري على طول الوادي.

دفع اجلد ثمن احليوانات وعاد اجلميع أدراجهم إلى املنزل إلضافة تلك اخمللوقات األربعة إلى الوادي.

وقد أحضروا معهم ٨ بقرات ذات أجنحة و١٥ من املاعز الصغير و٦ خراف ذهبية و٢٠ سمكة قوس قزح.

اآلن, أصبح اجلد يخرج برفقة أمير وسارة كل يوم في الصباح الباكر إلى خارج اخليمة امللونة ليروا الوادي السحري وقد امتأل باخمللوقات 
التي جتعل قلوبهم ترقص من الفرح.



كسور شطیرة البیتزا.  

 

 
 
 
 
 

نات أو ارسمها على شطيرة البيتزا بناءًـ على الكسر املعطى لكل منها. ن املكوّـ اإلرشادات: لوّـ
1.   أضف الصلصة احلمراء إلى شطيرة البيتزا بأكملها.

2.   أضف الفليفلة اخلضراء إلى       شطيرة البيتزا.
3.   أضف قطع الزيتون األسود إلى       شطيرة البيتزا.

4.    أضف قطع الفطر الرمادي إلى نصف شطيرة البيتزا.
5.   أضف اجلنب األصفر إلى      من شطيرة البيتزا.
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بطاقات لعبة إعادة التجمیع ومفتاح اإلجابات  

٨٥ = ١٢٣ = ٨٥ + ٥٦ +  

٧٥ = – ١٥٠ ٢٧ = – ٩٣ 

 

  
  

  

   
 

  

= ٩٩ = ٢٨٣ ٧٦ + ١٢٤ + 

٢٨ = – ١٤٢ ٦٨ = – ٢٠٠ 

= ٢٢٨  + ٦٥ = ٣٠٩ + ٢٣٥ 

نة من  كانت مع عمر تشكيلة طوابع مكوّـ
ا  ألخته. ما عدد  ا. أعطى ٢٨ طابعًـ ٣٤٥ طابعًـ

الطوابع املتبقية معه?

ك إلى األمام مبقدار خانتني خسارة دور حرّـ

جمعت ندى ٦٧ صدفةًـ من الشاطئ. وجمعت 
آية ٣٤ صدفة. ما العدد الكلي لألصداف التي 

وجدتها الشقيقتان?
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١١٥ = – ٣٦٠ ٣٥ = – ٩٣ 

 

+ ٧٩ + ٢٩٩ = ٦٥ = ٤٥ + ٣٥ 

٣٨ = – ٩١ ١٢٥ = – ٣٧٣ 

= ١٢٦ = – ٢٧٤ ٦٣ + ٩٧ 

= ٧٥ = – ١٤٠ ٨٤ + ٨٧ 

 

 

طول كرمي ١٧٠ سم. وطول شقيقته ١٤٢ سم. 
كم يزيد طول كرمي عن شقيقته?

تبادل اخلانات مع العب آخرعد إلى اخللف خانة واحدة

قرأت ياسمني ١٢٦ صفحة في يناير
 و٨٨ صفحة في فبراير. ما العدد الكلي 

ها? للصفحات التي قرأتْـ

ا. واشترت كرة قدم خرت مارينا ١٥٢ جنيهًـ  ادّـ
ا. فما املبلغ املتبقي معها? جديدة بـ١٢٩ جنيهًـ

اشترى وليد كرتي قدم.
ا. فما املبلغ الكلي الذي  سعر كل كرة ٨٠ جنيهًـ

أنفقه?
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 مفتاح إجابات لعبة إعادة التجمیع
 

(١٤١ ١
(٢٠٨ ٢

(٦٦ ٣
(٧٥ ٤
ا ٥) ٣١٧ طابعًـ
١٠١ شيء صغير ٦)
خسارة دور  ٧)
ك إلى األمام مبقدار خانتني  ٨) حتــرّـ
(٢٠٠ ٩
(٣٨٢ ١٠
(١٣٢ ١١

(١١٤ ١٢
(٥٤٤ ١٣
(٢٩٣ ١٤
(٥٨ ١٥
(٢٤٥ ١٦
أطول بـ ٢٨  ســم ١٧)
٢١٤ صفحة ١٨)
عــد إلى اخللف خانة واحدة ١٩)
 تبــادل اخلانات مع العب آخر  ٢٠)
(١٤٥ ٢١

(٣٧٨ ٢٢
(٢٤٨ ٢٣
(٥٣ ٢٤
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(١٤٨ ٢٦
(١٧١ ٢٧
(٦٥ ٢٨
ا ٢٩) يتبقى ٢٣  جنيهًـ
ا ٣٠) ١٩٦ جنيهًـ

 



عناصر عد ذات وجهني - التلميذ     

 

 
 
 
 
 

    

     

     

     

     

     





















بطاقات تقدير نواجت اجلمع والطرح  
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 بطاقات مسائل كالمية خاصة بالنقود
 

 ب أ

 دج

 و هـ

 

 

 

ا لشراء دراجة.  خر عمر ٧٥٠ جنيهًـ ادّـ
سعر الدراجة التي يريد شراءها يبلغ 
ا. بعد شراء الدراجة, كم  ٦٢٥ جنيهًـ

سيتبقى معه من نقود?

ذهبت فرح إلى السوق. وأحضرت بعض 
ا وبعض حلم  حلم البقر بـ ٦٥ جنيهًـ
ا وبعض احلليب  الدجاج بـ ٣٨ جنيهًـ
ا. فما املبلغ الكلي الذي  بـ ٥٣ جنيهًـ

أنفقته?

تها وشقيقها كرمي  ة منّـة حفيدَـ أعطت جدّـ
ماالًـ في عيد ميالدهما.

ا. فما  وقد أعطت كالًـ منهما ١٢٥ جنيهًـ
ة منّـة? ته جدّـ املبلغ الكلي الذي أعطَـ

اشترى كل من طارق وصديقه كرمي كرة 
قدم جديدة.

ا وسعر كرة  سعر كرة طارق ١٨٩ جنيهًـ
ا. ما املبلغ الذي أنفقه  كرمي ٤٢٥ جنيهًـ

الصبيّـان إلحضار الكرتني?

ا لقاء العمل  حصل امير على ٩٩٠ جنيهًـ
في شركة صغيرة.

واشترى لنفسه بعض البناطيل 
بـ ٧٠٠ جنيه. فما املبلغ املتبقي معه?

ا. أرادت شراء  خرت نادين ٨٢٠ جنيهًـ ادّـ
ا.  بنطال جينز. سعر البنطال ٧٩٠ جنيهًـ

فما املبلغ املتبقي معها?
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قاعدتي:

دودة أمناط األعداد



 بطاقات منط أعداد
 
 

القاعدة: + ١٠ 
ابدأ عند ٣٠

القاعدة: + ٥ 
ابدأ عند ٦٥

القاعدة: + ٢ 
ابدأ عند ١٠

القاعدة: + ١ 
ابدأ عند ٢٠

القاعدة: + ٣ 
ابدأ عند ١٥

القاعدة: - ١٠ 
ابدأ عند ٩٠

القاعدة: - ٥ 
ابدأ عند ٧٠

القاعدة: - ٢ 
ابدأ عند ٣٠

القاعدة: - ١ 
ابدأ عند ٢٠

القاعدة: - ٣ 
ابدأ عند ١٥
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